






ছেশ্েশশ্র কত 

সাপ সেটি উট ১৭৮ 

( প্রথম ভাগ) 

*অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা । 
সম নিন্ধু অপার অগাধ ব্যথ| ॥% 

প্রীনখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত | 

তৃতীয় সংস্করণ 

( পরিবদ্ধিত ও সংশোধিত ) 

কলিকাতা । 

মাঘ, ১৩১২ সাল। 

উৎকৃষ্ট বাধাই রাজ-সংস্করণ-_মুল্য ১০ টাক! । 
পার্থ সংগ্করণ-_যুলয ১২ এক টাক11 

সুলভ সংস্করণ-_মূল্য এ* বার আন।। 



কলিকাতা । 
৩৪ নং গৌরমোহন মুখাজির ই্াট 

মেট্কাঁফ্ প্রেসে মুদ্রিত 

১৯০৬ । 



প্রথম বারের ভূমিকা । 
জাতীয় মহাসামতির আরব্ধ কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেন্ঠ 

"দেশের কথা!” প্রচারিত হইল। মিঃ উইলিয়াম ডিগবী, সি, আই, ৯, 

্রীযুক্ত দাদভাই নৌরোজী ও শ্রীধুক্ত রমেশচন্্ু দত্ত 1স, মু 
ভাঁএতের দারত্য ও শিল্প-বাণিঙ্গেের বিনাশ শ্রভ়াতর সম্বন্ধে যে সকণ 

গ্রন্থ রচন1! করিয়াছেন) পর্ভমান পুস্তকের ধচনায় তাহাহ আমার প্রধান 

অধলম্ব" | তাহাদের রচিত গ্রন্থ-ত্রয়-মিঃ ডিগবীর 1106 1১9১1)61003 

[37115 10014, শ্রীযুক্ নৌরোজীর 1১০0৮671270 80-1)105 

1২010 11] 13)110151) 11101 এবং দত্ত মহাশয়ের 1119 1.00110110 

[11510 01 137051) 11)01% গ্ররত্যেক ভারত-দন্তানের অন্শ্রপাঠা। 

অনেকেই এই সঞ্ষল গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু ততৎসমূহ 

পাঠ করিখার ম্ুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। অংকাশের 
অভাবেও অনেকে এ মাত প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন ন!। 

ধাহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহা|দগের অন্রধিধ। আরও 
অধিক। এই সকপ শ্রেণীর পাঠকের! যাহাতে পৃর্বোক্ত গ্রস্থ-নিচয়ের 
সার মর্্ অবগত হইণে পারেন, তজ্জন্ত এ ক্ষুদ্র পুস্তক সর্বজন- 

বোধগমা-ভাষায় রচিত হন্ল। শিবিধ সরকারি রিপোর্ট এবং 
অন্ঠান্ঠ গ্রন্থ হইতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে 

সনিবিষ্ট করমা'ছ। 
ধাহার! জাতীয় মহ(সমিতির কাঁধ্য কলাপে অনাদ৫ প্রকাশ-পুর্ধক 

কেবল রাজ-পুরুষ'দগের অনুগ্রহ-নিরপেক্ষ হইয়া দেশীয় শিল্প ও বাণিজোর 

উন্নতি-মাধনে অগ্রসর, তাহাদিগেরও এই ক্ষুদ্র পুস্তক থানি পাঠ করা 

উচিত। দেশীয় শন্ন-বাণিজ্যের শ্রীবুদ্ধিমাধন করিতে হইলে দ্েপীয় পণ্য- 
তের, ন্যবহতে দৃঢ়সন্থল হওয়। যেরূপ আবশ্তক, মেইরূপ রাজ-শদ্তির 

প্রতিকূলতা -নিগারণের জন্য রাজনীতিক আন্দোলনের স্রোত দিন দি 
গাবল করা গিন্তান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, গ্রজার দ্বারা নিবারিত ন। 

হইলে, রাজার যথেচ্ছাচার বা যথেচ্ছ শক্তি-প্রসারণ করিবার অধিকার 



আছে- ইহাই পাশ্চাত্য নরপতিদিগের ধারণা । ইং 
দিগেরও সে ধারণ! পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, ইহা (£ 
হিউম সাহে,বর উত্ভি হইচ্ছেই প্রতিপন্ন হয়। 

অনেকে বগেন, ইউরোপে ও হংরাঁজের উপনিবেশসঃ 

আন্দোপনের পশ্চাতে প্রজার একট| সমবেত পণ্তু-বল গ্রচ্ছ 
কাজে5 সেখানে কথায়, আবেদনে, অভিযোগে অতি মহগেই কাদা-সি্ধ 

ইয়। ভারতের অবস্থা সেরূপ নহে। আমাদের আশ্দোলন তক্ষুকের 

আবেদন মাএ্। আ'মাদগক্ে দাতার করুণার উপর একান্তষ্ঠ নির্ভর 

করিয়] ধ'সণ থাকতে হয়! এ কথা ত্য হইলেও রাজার খা বাজ- 

জাতির কৰ্উবা-বুদ্বকে উদ্বোধিত করিবার জন্য পুনঃপুন চীৎকার ভিন্ন 
আমাদের অনা ছপায় কোথায়? বিশেষতঃ দাস-ব্যবসায়ের ধিলোপকারী 

ঈংলওীয় জণ্সাধারণের ন্যায়পরতার উপর আমাদের গভীর |বশ্বাস 

আছে। আমা'দগের আন্দোলন প্রবল ভাব ধারণ কারলে, তাহারা 

রাজ-পুরুষ"গের শ্বেচ্ছাচারিতার শোতে নিশ্চিত বাধ। দান ৬৫তে 

অগ্রসর হবেন । বাজ-পুরুযাঁদগের গ্রবপ্ডিত স্বেচ্ছাচাপ-মূলক হোম- 
চাজ্জের ও অনা!না সুত্রে অর্থশোষণের পারমাণ লাঘব ন| হইলে, দেশীয়, 
শিল্পবাণিঙ্গোর শ্রাদ্ধ সম্ভবপর নহে। এই পুস্তক পাঠে যদি অনুকূল | 
রাজশভ্তির সাহত 'শল্পণাগজ্যোন্নতির ঘনিষ্ট সহ্ন্ধ পাঠকগণের হদয়ঙ্গম| 

হয় ও রাভনী*-চষ্চায় সাধারণের আগ্রহ বুধ পায়, তাহা হহলে 

লেখকের পরিএম সফগ হইবে। 

কলিকাতা, 

২*শে জট, শ্রীসথারাম গণেশ দেউস্কর। 
১৩১১ সাল 



আমাদের দেশ 

দেখ নাকি চেয়ে জগত উজ্জ্বল, এই সে ভারত হিমানী অচল, :- 
এই সেগোমুখী যমুনার জল, পিন্ধু গোদাবরী সরযূ সাজে! 
জান ন| কি সেই অধোধা। কোশল, এইখানে ছিল কাভঙ্গ পঞ্চল, 
মগরধ কনৌজ হুপবিত্র ধাম, সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম, 

ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে? 

এই রঙ্গতৃমে করেছিলা লীজা, আন্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী স্থশীল।, 
থনা, লীলাধতী প্রাচীন মহিলা, সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ! 
এই আধ্যতূমে বাধিয়! কুস্তল, ধরিয়। কৃপণ কামিনী সকল, 
প্রফুল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে, 
খুলে কেশগাশ দিত পরাইয়া, ধনুদণ্ডে ছিল। আনন্দে ভাসিয়া, 

সমর উল্লাসে অধৈর্য) হয়ে! (হেমচন্ত্র ) 

আমাদের দেশ প্রকৃতি দেবীর প্রিয়তম লীলা-নিকেতন। এই 

পৃণ্যভূমিতে কি গগন-স্পর্শী পর্ঝতশ্রেণী, কি উত্তাল-তরঙ্গময় নীনানপরণ 
, অপার সমুদ্র, কি বহুদুর-গ্রবাহিনী আোতস্বিনী, কি অনন্ত-বালুকাময়ী 

মৃহ্য-ভীষণ! মরুভূমি, কি বৃক্ষ'লতা-পুষ্প-বিচিত্রা উদ্যান-ভূমি, কি 
খাপদ-সমাকুল গহন কানন, কি সৌধমালা-পরিশোভিত সমৃদ্ধিশলী 
জনপদ, কি নরকত-প্রভা-শ্তামায়মান কৃষিক্ষেত্র, কি তাল-তমাল-কদলী- 
নারিকেল-পরিবেষ্টিতা পল্লিভূমি, ৷ক সিদ্ধ-ন্ন্যামিগণের যোগাশ্রম,_- 
কোনও দৃশ্যেরই অভাব নাই। এক কথায় ভারতবর্ষ জগতের গ্রদর্শনা- 

বিউ,তাবত্সি জগতের জ্ঞান, ভাতা ও ধর্ম-তত্বের আদি জননী। 
পাটান শান্নকারগণ বলেন, _বন্থপুণাফলে লোকে এই পবিস্র কর্মৃতিমি 

ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়! থাকে । 

এই অমুদ্র-বলয়ান্কিতা, হিমাদ্রি-কুত-শেখরা ভারত-তৃমির বিস্তার 
১৩,৮৮,৯৭২ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৭২ ব্ 



আমাদের দেশ। 

মাইল স্থান ইদানীং ইংরাজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন রহিয়াছে। এই 
ংশকে 'বুটিশ ভারত বলে। সরকারি কাগজ-পত্রে ব্রন্ষনেশ ও 

বেনুচিস্থানকেও বৃটিশ ভারতের অন্ততুক্তি বলিয়া! ধর! হুইয়! থাকে । 
রঙ্মদেশের পরিমাণ ১,৬৮,৫৫০ বর্ম মাইল। বৃটিশ বেলুচিস্থান আয়তনে 
২২,৪০৯ বর্ণ মাইলের অধিক নহে। তারতবর্ষে সর্বস্তদ্ধ ২১৩টি করদ 
রাঞ্য আছে। তন্মধ্যে মধ্য-ভারতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বসমেত ৮*টি, রাজ- 
পৃতনায় ২০টি, পঞ্জাবে ৩৪টি, মধ্য প্রদেশে ১৫টি, মান্দ্রীজ অঞ্চলে ৫টি, 
বোম্বাই এদেশে ২০টি, বলে ৪টি, পশ্চিমোত্বর প্রদেশে ২টি, কাশ্মীরে 
১টি, মহীশুরে ৮টি, হায়দ্রাবাদে ১৯টি ও বরোদায় ৬টি অবস্থিত । করণ 
দেশীয় রাজ্যগুণির পরিমাণ সর্বাশুদ্ধ ৫,৯৫,*** বর্ণ মাইগ। 

বর্তমান কালে ভারতবর্ষে সর্বদমেত ২৮,৪২,৩৪,৭০০ লোকের বাস। 

এই জন সংখ্যা সমগ্র ভূ-মগ্ডলের লোকসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ+ 
পূর্বোক্ত ২৮।* কোটী লোকের মধ্যে ২২,১০,৫৩, ১৩২ জন বৃটিশ শাসিত 
ভারতবর্ষে ও অবশিষ্ট ৬,৩১,৮১,৪৭* জন দেশীয় হিন্দু মুসলমান করদ' 
নৃপতিদিগের অধীনতায় বাদ করে। ব্রন্ধদেশ ও বৃটিশ বেলুচিস্থানের 
লোক সংখ্যা ১ কোটি ৩২ হাজার। ভারতবর্ষে ২৯,৭১,৪৭০২৬ হিন্দু; 
৮,২৪,৫৮,০৭৭ মুসলমান ও ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ইউরোপীয়ানের বাস। * 
বুটিশ ভারতে ২২,০৯, ২৮,১০৭ হিন্দু মুসলমান ( ১১১২২,৪৪,৯** পুরুষ 

এবং ১১৮৭১৬০১২০০ সত্রীলোক) বাস করে। এই ২ কোটি ৯ 

লক্ষাধিক হিন্দু মুসলমানের স্থথ-ছুংখের কথাই এই ক্ষুদ্র !পৃস্তকে অতি 
সংক্ষেপে আলোচন! করা হইয়াছে । | 

*₹. সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখা ২০,৭১)৪৭,০২৬ ( 8528 জন পুক্ষ ও 

২৪,১৯১৫৮,০৭১ স্্ীীলোক )। তন্মধ্যে দেশীয় করদ-রাজ)সমূহে ৪,৮৫)0১৫) ৭৩৮ হিন্দুর 

ধাগ। মুসলমানের সংখা। ৬:২৪,৫৮,০৭৭ (৩,২২,৫৭,৬১০ পুরুষ ও: ৩,০২,০০,৪৬৭ 

শ্বীলোক )। ইহদিগের মধ্যে ৩,৩৯,৪৪৬ জন ব্রহ্গী-দশের ও 84. ০০৪৯০ পীর 

গজের (বৃটিশ বেলুটস্থান-মহ) অধিবাদী | বৌদ্ধধন্্ালস্বীর সংখ ৯৪১৭৬ ১৫ ৯ 
ওযাধ্ে ্রদ্ধদেশেই ৯১ লক্ষ ৮৪ হাজার বৌদ্ধের বাস। শিখদিপ্ে সংখা রা 
৯৯ লক্ষ । আর্ষ।নমাজের মতাবলম্বী ৯২,৩২৯ জন, ব্রাহ্ম 8০৫০জন (বো 
স্রীলোক ১৭০১ ঘন), খষ্টান ২৯০ হাজার, এবং সাঁওতাল, কো'ল ভীল প্রত? নর 
সংখ্যা গ্রাম এক লক্ষ 4 

কো 
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ভারতবাসী একবইলে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষকের পদে গ্রতিঠিত 
থাকিলেও দৈবের বিড়ম্বনায় ও আত্ম-কন্ম-দোষে আজ পরাধীন, 
পরান্ুগ্রহ-জীবী। কবি গাহিয়াছেন,__ 

দস্বাধীনত।-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!” 
স্প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক লর্ড মেকলে বলিয়াছেন,__ 

[0707069৮165 01711 90105 15 06 706 01 079 ১৮26০ 

ফলতঃ পর-বখতার অপেক্ষা গুকতর ছু:ঃখ আর নাই। কিন্তু মূর্খের 
প্রভূ হওয়া অপেক্ষা পঙ্ডিতের গোলামি করা ভাল। ইহাও এ দেশের 
চিরন্তন প্রবাদ । ইংরাজ-রাজত্বে আমর] এ গ্রবাদের সতাত। পদে পদে 

উপলব্ধি করিতেছি । ভারতবর্ষ আজ বহু শতাববী “পর-দাস-দশ[র” 

যাপন করিতেছে, কিন্তু বর্তমান কালে ভারতবানী যেরূপ দাসত্বে কাল- 
ক্ষেপ করিতেছে, তাহা বহুলাংশে বরণীয়, সন্দেহ নাই। ইংরাজ বৈদেশিক 
রাজ হইলেও বহুগুণে গুণবান্ ও সভাজাতি-নিচয়ের শীর্ষস্থানীয় । অন্ততঃ 
ভারতবাসীর পক্ষে যে সকল গুণ শিক্ষা কর! বত্তমান অবস্থার বিশেষ 
আবশ্তক, ইংরাঙ্জের দে সকল গুণ যথেষ্ট আছে। সুতরাং ইংরাজের 

সাহচর্য ভারতধাসী যে একদিকে বিশেষ লাভবান্ হইতেছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । তাই পরলোকগত স্ুগ্রসিদ্ধ মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে 

ণলিতেন, ইংরাজের সংস্পর্শে যাহাতে ভারতবাঁপী সময়োপযোগী জ্ঞান, 
'বজ্ঞান, চরিত্রবল ও জাতীয় অভ্যুদয়ের অনুকূল গুণাবলী লাভ করিতে 

«পারে, সেই উদোশোই ভগবান্ এই উভয় জাতির অপূর্ব সংষোগ সাধন 
করিয়াছেন। ফলতঃ যতদ্দিন ভারতবাপী পরাধীন অবস্থায় থাকিতে 

বাধ্য হইবে, ততদ্দিন যেন তাহাদিগকে ইংরাজের অধীন হইয়াই 
থাকিতে হুয়। 



৪ দেশের কথ।। 

শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরাজ সমগ্র ভারতবর্ষের শানন-ভার গ্রহণ করিয়া 
এই বিশাল ভূমিখগুবানী জনসমাজের মধ্যে শান্তি-স্থাপন করিয়াছেন, 
দেশীয় দন্যুতস্করের হন্ত হইতে লোকের ধন-প্রাণ-রক্ষার বিশেষ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, বহিঃশক্রর আক্রমণ-ভীতি দুর করিয়াছেন, 
গ্রজাকুলের ন্যায়-বিচার-লাভের পথ বহুপরিমাণে পরিষ্কৃতু করিয়া 

দিয়াছেন। তাহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিতরণে ভারতবর্ষ-বাসীর বহুল 

কুসংস্কার ও সন্কীরতা দূরীভূত করিয়াছেন। তাহাদের প্রদত্ত 
শিক্ষার প্রভাবে এদেশবাপী, বৃটিশ প্রজার প্রকত অধিকার কি, ও 
গ্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদিগের ন্যায্য 

অধিকার হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে, 

তাহারা প্রতিপক্ষকে আন্দোলনাদি বিধি-সঙ্গত উপায়ে নিরস্ত করিতে 

শিক্ষা! করিয়াছে। ভারত-গব্ণমেন্ট যথোচিত সুবিধা গ্রদান করিলে 
তাহার! স্বদেশের শাসন-কার্যো নানাপ্রকারে রাজপুরুষদিগের সহায়ত। 

ও দেশের মঙ্গলের জন্ত আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবে, এ আকাজ্কা 

শিক্ষিত ভারতবাঁপীর মনে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ইংরাজ রাজ্য 

তাহার্দিগের এই আকাজ্ষ! কখনই অপূর্ণ থাকিবে না, এ বিশ্বাসও 
পাশ্চাতা শিক্ষার গুণে তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। এই দেশের 

সমস্ত রাজনীতিক আন্দৌলনই এই ধারণার প্রাবলা বিষয়ে সাক্ষাদান 
করিতেছে। বার্ক, মেকলে, ব্রাডল, ব্রাইট, ফসেট, কেন, ডিগৰী, কটন, 
ন্্ীটন, হিউম, ওয়েডারবরণ প্রভৃতি উদার-গ্রকৃতি ইংরাজ রাঁজনীতিকের! 
ভারতবামীর এই মনোভাবের পুষ্টি-সাঁধনে বিশেষ সহায়ত! করিয়াছেন ও. 
করিতেছেন। পক্ষান্তরে ম্াকৃস্মূলার, ম্যাকৃডোনেল, কাওয়েল, কোল- 

ক্রক, জোন্স, প্রিন্সেপ প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতীয় সভ্যতার গ্রাচীনত্ব ও 
শ্রেষ্ঠত্ব 'প্রতিপাদ্ন,পূর্ববক ভারতবাসীর পূর্ব-গৌরবের লুপ্ত প্রায় স্থৃতি 
উজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন। 

, ইংরাজের অনেক গুণ নীতিবাদীদিগের চক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিধে: 
চিত হইবে। কিন্তু পররাষ্্-বিজয় ও সাআাজা-রক্ষ-কার্যে সে সকল 
গুণের আবশ্বীকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরাজের 
সাহাযো যদি আমর! সেই মকল গুণের অধিকারী হইতে পারি, তা 
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হইলে ভারতবর্ষের এই ত্রিশ কোটী বুদ্ধিমান, শ্রমশীল ও মিতাচারসম্পন্ন 
অধিবাসীর দুঃসাধ্য কাধ্য বোধ হয় জগতে আর কিছুই থাকিবে ন|। ইংরাজ 
অধ্যাপকের টোলে অধীনত, অন্ন-কষ্ট ও অপমানার্দি ভোগ করিয়াও 

যদি আমর। তাহাদিগের প্রদত্ত সেই উংকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, 
যদি উপযুক্ত গুরুর যোগ্য শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হই, 

তাহা! হইলে আমাদের এই কষ্ট-বহুল গুরু-গৃহ-বান সম্পূর্ণ সার্থক হইবে । 

উদ্ার-চরিত ইংরাজও শিষ্ের যোগ্যত।-দর্শনে প্রীতিলাভ করিবেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

মহামতি গ্লাডক্টোন বলিতেন।__ 
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এই কারণে, হংরাজ জাতির শুধু গুণ বর্ণনা করিয়া নিরন্ত হওয়] 

কর্তব্য নে। ইংরাজের চরিত্রে গুণের স্তায় কতিপয় গুরুতর দোষও 

বিগ্কমান। কুটিণতা, স্বার্থপরত। অহঙ্কার ও বিজ্ঞাতীয়ের পতি ঘ্বণ| 
প্রভৃতি তাহাদিগের দোষ, সর্বত্র বিশ্রুত। ইংরাজ-চরিত্রের এই সকল 
দোঁষেও আমাদগের সামান্ত উপকার সাধিত হয় নাই। ভারতবাসীর 

সামাজক স্বাতন্ত্য ও ধন্মগত [ধিশেষত্ব রক্ষার পক্ষে ইংরাজের এই সকল 
দোষ বিশেষ সহায়তা করতেছে । বিজেতার সহিত সম্পূর্ণ সম্মিলন, 

কখনই ধিজিতদ্দিগের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। আকবরের সময়ে হিপ্দু 
মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত হওয়ায় শৌধ্যশালী রাজপুত জাতির 

কিরূপ অধোগতি হইয়াছিল, তাহ! ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই । 
হিন্দু-ইউরোপীয়ানের মধ্যে শোণিত-সন্বদ্ব-স্থাপন মগ্গলকর হইবে বপিয়! 
পূর্বে অনেকে মনে করিয়াছিলেন; অনেক অনুকরণ-প্রিয় সংস্কারক 

এই প্রথার প্রবর্তনের জন্য নাচিয়। উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া 
শুনিয়া তাহাদিগের অনেকেরই চক্ষুঃ ফুটিতেছে।  ইংরাজ-চরিত্রের 
বিজাতি-বিদ্বেষই যে এরূপ ঘটনার কারণ, তাহ। বলা বানুল্যমাত্র । অও- 

রলজেখের বিধন্মি-পীড়নের ফলে সেকালের হিন্পুগণ অধিকতর স্বধর্ম- 

পরায়ণ ও মহম্মদীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, স্থানে 
স্থানে শক্তি-সংগ্রহ করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
বর্তমান কাণেও ইংরাজদিগের অহঙ্কার, স্বার্থপরত| ও 'নেটিব'-বিদ্বেষের 



গু দেশের কথা। 

জন্ত হিন্দু মুসলমানের মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্তনগুধটিতেছে। শ্বেতাঙ্গ 
রাজপুরুষের! ভারতবাসীর ধর্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না বটে, কিন্তু তীহা- 
দিগের হস্তে অনেকস্থলে ব্যক্তিগপ্তভারে ভারতবাসীকে পদে পদেই লাঞ্চিত 
হইতে হইতেছে । ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, চারিদিকে এই অপমান ও 

লাগনার দ্ৃশ্ত ভারতবাসী সর্বদা! প্রত্যক্ষ করিতেছে । ইহার উপর 'পাদরি- 
গণ হিন্দু মুসলমানের ধর্মের নিন্দা করিয়। তীহাদ্দিগের বিদ্বেষ-ভাঙ্গন 
হইতেছেন । এ সকলের ফল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাদে 
কোন না কোঁন আকারে নিশ্চিত পরিদৃষ্ট হইবে। এখনই পরিবর্তনের 
সুচন! পরিলক্ষিত হইতেছে । পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা ও 
জীবন-যাপন-প্রগালী প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ভারতবর্ষ-বাঁসীর পূর্ব যেরূপ 

অন্গরাগ দ্ৃষ্ট হইত, এক্ষণে আর সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। বরং নানা 
স্থলে বিপরীত ভাবই দেখা যাইতেছে। ধাহার! পূর্বে বিলাতী বেশভূষায় 
সর্বদা সর্ধপ্রকারে সাহেব সাজিয়। থাকিতেন, তীহারাও এখন ধুতি 
চাদর ধরিতেছেন, এবং বিলাতী দ্রব্য আর ম্পর্শ করিবেন না বলিয়। 

প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ইংরাঁজ জাতির চরিত্রগত যে সকল দোষের উল্লেখ 
করিয়াছি, এ সকল যে তাহারই অনিবার্ধ্য ফল, তাহ! সহজেই বুঝ। যায়। 

এইরূপে ইংরাজের দোষে গুণে আমাদের জাতীয় জীবনে অভিনব 
পরিবর্তনের শৃচনা হইয়াছে । ইংরাজের সংসর্গে এই প্রাচীন মেধাবী 
জাতি জরা-পরিতাগ-পূর্র্বক ক্রমশঃ নবযৌবনের বল-লাভে অগ্রসর 
হইতেছে । এই বিশাল ভারতবর্ষে পাশ্চাতা শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে 

সর্বত্র নব-জীবনের সশর হইয়াছে । এক দিকে উচ্চাকাজ্ষ। ও প্রতি- 
যোগিতা, অন্ত দিকে দারিদ্র, 'নৈরাশ্ত ও উদ্বেগ, এক দিকে জ্ঞানা- 
লোকের বিস্তারে কুসংস্কারের উচ্ছেদ, অন্য দিকে ধর্মম-বিশ্বাসের অভাবে 
সহিষুুতার হাঁস, একদিকে সংবাঁদ-পত্র, গ্রন্থ প্রচার ও সভামমিতির 

প্রতিষ্ঠা্থার! স্বদেশের মঙগল-সাধনে দেশবাসীর যত্ব, অপর দিকে মত- 
ভেদ ও ন্বযোগায নেতার অভাবে সে চেষ্টার বিফলতা প্রভৃতি ব্যাপারে 

ভারতবর্ষের নিদ্রাতঙ্গ শুচিত হইতেছে। 
ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য সভাতার সংঘর্ষে পূর্বোক্ত প্রকারে ফে 

বিপ্লবের সুত্রপাত হইয়াছে, ইংরাঁজের ন্তায় সদয় সুসভ্য জাতির দোষ- 



ইংরাজ শাসনের দোষ-গুগ। র্ 

গুণের আশ্রয়ে ভারতবাসী যে নৃত্তন জাতীয় শিক্ষা লাভ করিতেছেন, 
জাপান ভিন্ন এসিয়ার কোনও দেশের ভাগ্যে তাহ! অগ্তাপি ঘটে নাই। 
নবজীবন-লাভ-ক্ষেত্রে অধুনা ভারতবর্ষই বিস্তীর্ণ এসিয়া থগ্ডের মধো, 
এক জাপান ভিন্ন, সর্বাপেক্ষ। অগ্রসর । প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্থুসভা ইংরাজের 

ইহাই অক্ষয় মহাঁকীণ্ডি। ধাঁহার পাশ্চাত্য সমাজ হইতে দাসত্ব-প্রথার 
উন্মলন করিয়াছিলেন, এই মহান্ গৌরব তাহাদিগেরই যোগ্য । প্রায় 
সপ্ততি বৎসর পূর্ব, ১৮৩৩ থুষ্টাবে 'রিফরম বিলের” আলোচনা কালে 
মহামতি মেকলে ভারতীয় সমাজে এবংপ্রকার নব-জীবন-শুচনার 
সপ্তাবন। অনুভব করিয়া সদর্পে পালণঞেন্ট মহাসভাষ বলিয়াছিলেন,--- 
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আমর! যি মানবসমাজের অংশ-বিশেষকে আমাদিগের সভ্যত। ও স্বাধীনতার 

লমান অধিকার-প্রদ।নে কু প্রকাশ করি. তাহা! হইলে অকারণে আমর সভাত! 
ও স্বাধীনত। লাভ করিয়ছি। ভাঁরতবসিগণকে চিরকাল ভূতোর নায় আজ্ঞাধীন 
রাখিবার উদ্দেষ্ত তাহাদিগকে অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন রাখা কি আমাদিগ্ের 
উচিত? অথব1 আমর! ইহ্বাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিব, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধিয় 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাদ্দিগের মনে উচ্চাভিলাধ উদ্দাপ্ত হইতে দিব না, ইহাই কি আমাদিগের 
অভিপ্রায়? কিংবা উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইলেও ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাহার পুরণ 

করিব না, ইহাই কি আমাদিগের মনৌগত ভাব? কে এই সকল প্রশ্থের একটিরও 

উত্তরে “হ, বলিতে পারেন ? *** জামার মনে কোনই আশক্ব। হয় না। আম।- 
দিগের সরল কর্তব্য পথ পুয়োভাগে প্রনারিত রহিয়াছে। এই পথই জাতীয় জ্ঞান, 
জাতীয় উদ্নতি ও জাতীয় সম্মানের পক্ষে প্রশস্ত । হয়ত আঙ্গাদিগের প্রবর্তিত শিক্ষা- 
দান-পদ্ধতির ফলে কাল-ক্রমে ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্তের এক্সপ বিকাশ ঘটিবে 
যে, এই পদ্ধতিতে তাহার! আর সন্তুষ্ট থাকিবে ন)। * ** ভবিষ্যতে হযরত তাহার! 
সম্পূর্ণত।বে ইউরোপীর শাসন-প্রণালীর প্রবর্তনই প্রার্থন| করিতে গারে। এরপ 
দিন কখনও উপস্থিত হইবে কি না, আমমিজানি ন।। কিন্তু আমি কখনও এরপ 



-্ দেশের কথা। 

সমগ্র আগমনে বাধা প্রদান অথৰা যাহাতে ভ।রতের এরূপ অবস্থা কখনও উপস্থিত 

ন। হয়, তাঁহার চেষ্ট। করিব না। যেদিন সত্য মতা ভারতের সেই অবস্থা উপস্থিত 
হইবে, ইংলগডের ইতিহাসে দেই দিন সর্বাপেক্ষা গৌরব্জনক বলিয়! কীর্তিত হুইবে। 

বস্তুতঃ আমর!ই সম্পূর্ণভাবে সেই উচ্চ গৌরবের অধিকারী হইব । * 

এই মহীয়সী বাণী উদ্দার-হৃদয় তেজন্বী ইংরাজেরই উপযুক্ত 
ভারতীয় সমাজের নবজীবন-লাভ-সম্বদ্থে মেকলের, এই ভবিষ্যদ্বাণী, এত 
ধিনে সফল হইয়াছে । দীর্ঘকালের নিদ্রা-মগ্র ভারতবাসী অজ্ঞান ও 

আলন্ত পরিত্যাগ-পূর্বক পাশ্চাত্য-জ্ঞানালোকদীপ্ত কর্তব্য-মার্গে অগ্রসর 
হুইবার যোগ্যতা-লাভ করিয়াছে । ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসম্তির 
প্রতিষ্ঠায় সেই যোগ্যতার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় 

জাতীয় মহাসমিতির জন্মগ্রহণের পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন- 

প্রদেশবাসী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ক্রমেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি 
বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতের শুভাস্তত সম্বন্ধে মতভেদ দুরীভূত হইয়! 
ক্রমশঃ তাহাদিগের এ্রকমতা সংঘটিত হইতেছে । কংগ্রেসের আদর্শে 

সামাজক সমিতি, শিল্প-প্রদর্শনী, প্রাদেশিক সমিতি, প্রভৃতি অভিনব 
সভা-সমিতি সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে । কায়স্থ, জৈন, বৈশ্ত প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপনাদিগের সামাজিক উন্নতি-সাধনের জন্য 
সভাসমিতি স্থাপন করিয়াছেন। মুসলমানদিগের শিক্ষা-সামাতিও 

ংগ্রেসেরই অন্তত্তর ফল] এক জাতীয় মহা-সমিতির এ্রভাবে সমগ্র 

ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে নৃতন কর্ম-শ্রোতের প্রবাহ উচ্ছসিত হইয়া 
হইয়া উঠিম়াছে। ইহাই ভারতে ইংরাজ-শাসনের প্রধান স্থফল) 

এল্ফিনষ্টোন, বেণিস্ক ও রিপণ প্রভৃতি মনীষী শাসন-কর্তািগের অক্ষয় 
কীাত্তি, একথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 

মেকলে প্রভৃতি দুরদ্রশী রাজ-নীতিকগণ ভারতবর্ষ-শীমনের যে 
প্রণালী নির্দেশ করিয়৷ গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ রাজ- 

পপি পপাত 
হা 

* এই রিফরম বিল সম্বন্ধে প্রতুক্ত সবরেন্ত্রনাথ বন্দো]পাধায় মহাশয় একগ। 
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শ্বাজা 

পুরুষ যদ্ধি তাহার অন্থুমরণ করিতেন, তাহ! হইলে আজ বৃটিশ ভারতীয় 
প্রজাবুন্দের সুখ-সমৃদ্ধির সীমা থাকিত না। যদ্দি পালামেন্টের ১৮৩৩ 
খৃষ্টাবে প্রণীত বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত, তাহা হইলে বৃটিশ- 
শাসন ভারতে সকল প্রকারেই সর্ধ-জন-প্রিয় হইত, সন্দেছ নাই। 
কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহা হইল না। পালামেপ্ট মহাসভার প্রণীত 
বিধানে আদিষ্ট হইয়াছিল, -.. 
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101011706 87) 1১176501006 0৮ 7100017000170 07091 016 ১৪1৫. 00701071৮, 

এই বিধানে ভারতবাঁপী বণ ও ধর্র-নি্ব্বিশেষে বুটিশ ভারতের সন্ধ্র 
সর্বপ্রকার উচ্চপদ লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । এখান- 

কার রাজপুরুষের! যদ্দি কুটিলতা অবলম্বন না করিতেন, তাছা হইলে 

এহ বিধানের বলে আমর! আমাদের দেশের লাটসাহেবের পদে পরাস্ত 

নিযূক্ত হইতে পারিতাম। কিন্ত প্রতৃত্বপ্রিয় রাজপুরুষের৷ পার্লামেন্টের 
এই আদেশ-পালনে কখনও মনোষোগ করেন নাই । এ বিষয়ে ভার- 
তের বড়লাট সাহেবের সভার আইন বিষয়ক সদশ্) মিঃ হে ক্যামারণ 

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের অনুসন্ধান সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য-গ্রদান-কালে 

স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,__ 

01 0 5101067110156 0151] মাচ 72160511728 0091001706৭ 10200051011 
[55092 17 60746067060 0180 2৮08৪ 10 76 70000 001017807 199 মামা 
170 ৮0010 112৮5105010 11)) 171 00১00] 01011961020 0200 0020060. 

আমি যতদূর জানি, ভাহীতে ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টের আইনের ফলে এপর্যান্ত. 
একজন ভ।রতবাসীকেও উচ্চ পদে নিযুক্ত কর! হয় নাই। এ আইন পাস হইবার 
পূর্ব্বে তাহারা যে সকল পদে নিযুক্ত হইত, এখনও সেই সকল পংদই নিযুক্ত হইয়! 
থাকে--পৃর্বোক্ত আইনের জন্য তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র উদ্নতি হয় নাই। 

তাঁরতবাদী যে যোগাতার অভাবে উচ্চপদ লাভ করিতে পারে নাই, 
তাহা নহে। এদেশে অর্থ-শোষণ করিবার উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেন্ট সমস্ত 
মোট! বেতনের পদে ইংরাজদের নিয়োগ করিয়। থাকেন! এদেশে এক 
এক জন সিবিলিয়ানের পোষণের জন্ত গড়ে প্রায় ১৭০০ জন ভারতবাপীর 
সংবংসরের উপার্জন ব্যয়িত হইয়। যায়! ইহার পরিণাম সন্ধে মিঃ 

আর এন কষ্ট নামক জনৈক স্হদয় সিবিলিয়ান বলিয়াছেন, 



দেশের কথ!। 

9615 20010512176 0725170% 2দদ্য ০0006 68107 06170019100 চ70£18170 
৪9 11181157007) 51057 00 800077019010105 20896 17 [0019৮110116 076 
100120 ভেঢান1]5 8522279955৮ 1015 01619819059 ০01 056 1010016 911002) 016 
70127 9০০৮ 08৮ 59005 105 ১81210) 0 9006 ০06 ৪1) 20156 5501186005, 

ইংরাজেরা ভারতে চাকরি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ পূর্ববক ইংলণে লইয়। ধান। 
ফলে ভারতবাসী দিন দিন দরিদ্র ও উংরাজেরা ধনশালী হুইয়! উঠিতেছে। গপরগ্রী- 
কাতর মধ্যবিত হংরাজের! ও ক্ষুধিত হ্কচের৷ এ দেশের সবৰড় বড় চাক্রি গুলি 
চায়-_কাজ্েই ভারতবাসীর সমস্ত উচ্চাকাজ্ষা পরিতৃপ্ডির পথই রুদ্ধ হইয়াছে। 

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন বাহাছুর তাহার একখানি 
গোপনীয় মন্তবা পত্রে লিখিয়াছেন,-_ 
০ 50076 5/75 1016 40 1১955600117 076 00017106176 006£517 0. 00156 

7)62105 00 07005117 70100)8 0706 ঘিিঢা6)6 061৮ 8 ৮ ৯07 10956 

78000 0090939 1)6156617 00110] 07607 704.0076800% টাতাটা।। 270. 

2০ 170720019১৮) £/:৮ 10051 $7022/11107707740914750, 

এই আইন পাস হইতে ন। হইতে (ভারতবধাঁয়) গবর্ণমেন্ট উহ! প্রতিপালনের 
দ্বায় হইতে অব্যান্থতি-লাতের উপায় উদ্ভাবন করিতে আরস্ত কবিলেন। ফলতঃ 
প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীর নিয়োগে বাধ! দন বা প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাদিগের গতিয়োধ, 

ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় ছিল.ন1। এতদুভয়ের মধ্যে আমর! কুটিল উপায়ের 
অবলম্বনই সঙ্গত মনে করিয়াছি।” 

এই বলিয়া লর্ড পিটন বাহাদুর উদ্দাহরণ.স্বরূপ দিবিল সার্বিস পরী- 
ক্ষার্থী ভারতীয় যূবক্দিগের বয়স-হাস-বিষয়ক নিন্পমের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। ছুঃখের বিষয়, ভারতীয় ইংরাজ-শাসনের ইতিহাসে এই প্রকার 
কুটিলতা পূর্ণ ঘটন! বিরল নহে। 

ডিউক অব আর্জিল (১2011 ) ১৮৯১ খুষ্টা্ধে এই নকল গ্রসঙ্গের 

উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,__ 

ড/6 7055 1706 0011160 ০99: 09 ০01 006. 01701701565 800 27289170765 
81101) 6 1১956 17909, 

আমর (তারতবর্ম সম্বন্ধে) আমাদিগের কর্তবাপালন করি নাই, আমরা যে 

সকল প্রতিজ্ঞ করিয়ছিলাম, তাহ! রক্ষা! করি নাই। 

খুঃ ১৮৮৩ অবে' লর্ড নর্থক্রক মহোদয় ১৮৩৩ সালের পার্লামেন্টের 
প্রদত্ত আদেশ ও ১৮৫৮ সালের মন্থারাণীর ঘোষণা-পর্রের প্রতিশ্রুতি- 

সমূহ কাধ্যে পরিণত কর! হইতেছে ন1 বলিয়! অভিযোগ করিলে ভৃতপূর্বব 
ভারত্ত'সচিব লর্ড মল সবরি ( ইনি তিনবার সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান, 



ইংরাজ শাসনের দৌষঃগুপ। ১১. 

মন্ত্রীর পদে প্রতিষিত হইয়্াছিলেন ) এ সকল আদেশ ও গ্রতিশ্রুতিকে: 
সর্বজননমক্ষে অল্লানব্দনে 00116108] 11/7000215 বা "্রার্জনীতিক 

কপটতা” বলিয়া উড়াইয়! দেন। ১৮৭৫ খুষ্টাবদে এই প্রসিদ্ধ রাজপুরুষই 
বলিয়াছিলেন,-_ 

17226 £%£/5£ 02 622. 

“ভারতবানীর শোণিত অবশ্তই শোষিত হইবে!” 
পণ্ডিত শ্তামজী কৃষ্ণবর্ম| এম, এ, মহোর্দয় গণন। করিয়। দেখিয়াছেন 

যে নানা হুত্রে ভারতবাপীর নিকট হইতে ইংলগ্ডের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ, 
বালক বালিকা গড়ে বাধিক ১৫২ টাকা করিয়া গ্রহণ কৰিতেছে! 
শোণিত শোষণ আর কাহাকে বলে? 

লর্ড সলসবরি মহারাণীর যে ঘোষণাপত্রকে “রাজনীতিক কপটত। 
প্রত বপিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার একাংশ এইরূপ-_ 

৬2069176110 6১161751010 06 00৮ 19171601191 00556581078; * * ৬৬ 
5011 19519201015 10105) 0101010 ৪00. 10100] 01 40৮0 0117065859৬ 
0011 3 %  + 

51100 991561565 9০90170 ৮0016 1২951565০01 001 [70177 06171001165 15 076 
981256 00119211005 0 0005 11710110100 চ$ 60. 211 00 0৮067 5011005) ৪100. (17056 
00119010905, 1)7 06 10195917001 44১10715109 (00) ৮৮৪ 91811 7101)10]% 700. 00107 
09101100151 10111] 

45001615901 00170762111) 60980 59 0017 95 0170 0১ 01075001609) 01 1/1781- 
€ড67 7506 0৫ 21690)96 12617 2770 170670151 80001069 00 97065 01) 007 36৮1061 
চা)6 00065 01 ৮৮171010007 109) 06 00911008109 (17910 80008001) 7011700 800.17- 
1507110, 00017 00150177106. 

৬/61000 2170 165১০ 015 66011075506 96701111670 10) ৮1110) 006 
1201565 01110018762710 0791810. 1011911690107 101] 0017 (10617 71700656015, 
800 70 09517 [9 01905060617 10 711 71105 007060660 020510), 9110100 
€0 010 600107010 09107170901 016 65716 27058 %/151) 01096 26106181172 টিয়া? 
200. 8001015021105 ঠ0 17, 099 168% 06 0810 60 070 00016701016), 
95865 870 00936000501 10015. 

৬1767 27 06 01655170601 010৮1060706 10061779] (800001110 51721] 106 
89101801815 ০1 62095006516 60 90070186609 06৪06110009 00 
চ0019) 60 01017066 990105 060010110 06115 800. (0010%60761765) 700. ৮0 ৪৫- 
31001516115 £0%617)7 001 00০ 10162601811 00175001905 16510016 007010, 
[0 01617 01050610111 1796 ০001 ৯0০10267370 00610 00160006060 560010 
20010 07911 £266006 ০0৮ 769 16৮810. 4১10 178 006 00 0£ 811 [১০৮ 
£ানো0000 03 8170 60 00996 1) 200)0110 01002 09১ 50760060) 00 0ঞাাট 006 60658 
00: 97151155 10 0) £০9০ ০0£ 097 [960016. | 

ইহার ভাবার্থ এই যে--আমর! ভারতবর্ষে আমাদের বর্তমান রাজোর আর 
বিস্তার কামন] করি মা। আমর! ভারতীয় রাজন্যবর্গের ম্বত্ব অধিকার ও +মান 

সম্ত্রমকে আমাদিগের মিণের ত্বত্ব অধিক।র ও মানসন্্রমের ন্যায় মনে করিব। রাজ- 
ধর্ম প্রতিপালন করিবার জগ্ত আমর! আমাদের জন্য সকল প্রজার নিকট যে প্রতিজঞ- 



১২ দেশের কথ!। 

পাশে আবন্ধ রহিয়াছি আমাদের ভারতবর্ষস্থ প্রজাদের নিকটেও সেই প্রতিজ্ঞপ!শে 

“বদ্ধ রহিলাম। সর্বশক্তিমান পরষেশখকের প্রসাদে আমর সরলচিত্তে ও বিশ্বস্ত ভাবে 

সেই প্রতিজ্ঞ! পালন করিব। পরন্ত আমাদিগের ইহাও বাসন। ঘষে আমাদের প্র 
দিগ্বের মধ্যে যাহার] সুশিক্ষা, কাধ্যদক্ষত। ও বিশ্বস্তত। গুণে রাজকা্র্য নির্ববাহের 
যোগাতা ল।ভ করিবে, তাহাদিগকে যতদুর সম্ভব জাতিধর্শ নির্বিশেষে বিন! পঞক্ষ- 
পাতে আমাদের অধীন রাজকাধ্যে অবাধে নিধুক্ত কর! হইবে। 

উত্তরাধিকার সুত্রে প্র।প্ত পৈতৃক ভূমির প্রতি ভারতবাদীর কিরূপ মারা, তাছ। 
অমর! জনি এবং তাহদিগের এই মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রকাশ করি। ভূমি 

সম্বন্ধে তাহাদের যে সকল স্বত্ব আছে তাহ! রক্ষা কারবার আমর বাসন। করি 
অবগ্য রাজার প্রপ। ন্যায্য কর গ্রহণের আমাদের অধিকার থাকিবে, কিন্তু আইন 

কানুন প্রণয়ন ও পরিচালন করিবার সময় ভূমি সম্বদ্ধে ভারতব।সীর প্রাচীন স্ব 
'ও ভ্ভারতীর প্রাচীন রীতি ও প্রথার অনুমোদিত অধিকারাদির প্রতি যথেচিত 

সম্মান প্রকাশ করিৰ। বখন শুগব।নের অনুগ্রহে তারতে অভ্যন্তরীণ শাস্তি 

সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন ভারতের শান্তিপূর্ণ শিল্প।দির উন্নতি বিধান, জনহি তকর 
পূর্তকাধ্য।দির বিস্তার ও সংক্কার এবং ভারত-বাসীর মঙ্গলকর শাঁসন-পদ্ধতির 
অবলম্বন করিধ|র আমাদের আন্তরিক বাসন! আছে? ভারতবানীর স্থসমৃদ্ধির উপর 
আমদের শক্তি প্র'তষ্ঠিত হইবে, তাহ।দের সন্তেষেই আমাদের রাজ্যের নিব্বিদ্বত। 
সম্প।দিত হইবে । তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের চরম পুরস্কার স্বরূপ হইবে। 

সর্ববশত্তিমান পরমেশ্বর আমাদিগকে এবং আমাদের কর্মচারীদগ্কে আমাদের 

এই সকল প্রঞ্জহিতকর বাসন! পূর্ণ করিবার শাক্তদ।ন করুন। 

লর্ড কজ্জন একদ। বক্তুত। প্রসঙ্গে মহারাণীর এই ঘোষণা-পত্রকে 
111)1)955৯11)16 :01)21061 বা অসম্ভব সনন্দ বলিয়! উড়াইয়। দিয়া- 

ছেন। কেবল তাহাই নহে তিনি প্রতি কার্যে এ পবিত্র ঘোষণাপত্রের 

প্রতিশ্রতি লঙ্বন্, করিয়াছেন। ঘোষণা পত্রে লিখিত হইয়াছে 
যে, আমর! ভারতে আর রাজ্বিস্তারের বাসনা করি না, কিন্তু লর্ড 

কর্ন সে রাজঘোষণ| অমান্ত করিয়া! কৌশলে নিজামের বেরার প্রদেশ 
বৃটিশ রাজ্যতুক্ত করিয়া লইয়াছেন। রাজ-ধর্মপালন-বিষয়ে ঘোষণাপত্রে 
মহারাণী তাহাদের অন্ঠান্ত প্রজার ন্যায় ভারতবাসীরও নিকট সমান 
কর্তব্যস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে 

হইলে বিলাতে রাজপুরুষের| যেরূপ লোকমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
পুর্ব্বক কার্য করিতে বাধ্য হন, এদ্দেশেও সেইরূপ হওয়া উচিত ছিল। 
কিন্তৃদধর্ড কর্ন ভারতীয় জন সাধারণের মতামতকে পদদলিত করিতে 
এক দিনের জন্যও যত্রের ক্রটা করেন নাই। নুতরাং মহারাণীর রাজধন্র- 
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পালনের প্রতিজ্ঞা কতদুর পাপিত হইতেছে, সকলেই বুঝিতে পারেন। 
লর্ড কঞ্জনের আমলে জাতিশ্ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসীকে অবাধে বাজ- 

পদে নিযুক্ত করা দুরে থাকুক, রাজকার্যে যথাসম্ভব ফিরিঙ্গী ও শ্বেতাঙ্গ- 
নিয়োগের ব্যবস্থাই হইয়াছে । পরস্ত প্রতিযোগী পরীক্ষার বিলোপ সাধন 
করিয়! যোগ্যতার আদর কমাইয়] দেওয়া হইয়াছে। তার পর ভূমিন্বত্বের 

কথা । সেক্ষেত্রেও প্রাচীন রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ভারতের নান! 

স্থানে প্রক্জাদিগের জমি দান ব! বিক্রয় করিবার সনাতন অধিকার হইতে 

তাহাদিগকে বঞ্চিত কর! হইয়াছে। আর স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের 
আন্দোলন দমনের জন্য ছাত্রদলনের আদেশ-পত্রেরগ্রচার জমদার- 

দিগকে ভয়গ্রদর্শন দেশের সন্তরান্ত লোকদিগকে স্পেশাল কনগ্েবল 
শ্রেণীতৃক্ত করণ ও মুসলমান ভ্রাতাদিগকে ভূলাইয়া বিপথগামী কারবার 

চেষ্টায় পরলোকগত। মহারাণীর দেশীয় শিল্পা্দির উন্নতি-সাঁধনের “আস্ত- 

রিক বাঁসনা” কিরূপ কার্যে পরিণত .হইতেছে, তাহ এস্থলে বিস্তারিত- 

রূপে না বিবৃত করিলেও চলিতে পারে । পরিশেষে প্রজার যে কৃতজ্ঞতাকে 
মহারাণী আপনার চরম পুরস্কার বলিয়। নির্দেশ করিয়াছিলেন, লর্ড 

কর্ন সে কৃতজ্ঞতা-লাভের বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। নাঁনা- 

কারণে রাঁজকোষে আশাতীত অর্থ উদ্ত্ত হওয়ায় আয়কর ও লবণের 

শুন্ধ কমাইয়া তিনি প্রজার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার নান কার্ধ্য 

প্রজার তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিই সাধিত হইয়াছে। ফল কথা, ঠাহার 
কার্য মহারাণীর ঘোষণাপত্র অসম্ভব “ননন্দেই” পরিণত হইগ়াছে। 

এখানকার এংগ্লো-ইগিয়ান এসোসিয়েশনের ভূতপুর্ব সভাপতি ডাঃ: 
ওয়ালেস তীহার “বুটিশ ই্ডিয়া রেকর্ড” পন্রে লর্ড কর্জনের এই গকার 
ঢুই একটি ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন যে, ভারতসচিব ও 

রাঁজ-প্রতিনিধির কুটিলতায় ম্হারাণীর ঘোষণা-বাণী এদেশে সম্পূর্ণ বার্থ 
হইয়াছে। তাহার উক্তিটি এই।__ 
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এখানকার বথেচ্ছাচার রাজপুরুষের! এইরূপে পার্লামেন্টের আদেশ 
“ও মহারানীর ঘোষণ।-বাণীর লঙ্ঘন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহার! 

বলেন, ভারতের শালন-ব্যাপারে পালামেণ্টের হস্তক্ষেপ অশেষ অনিষ্টের 
নিদান। ভারত গবর্ণমেপ্টকে যথেচ্ছভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে 

দেওয়াই উচিত। তৃতপূর্ব ঝড়লাট লর্ড কর্ন বিলাতে স্পষ্টাক্ষরে এই 
প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিযেন। ইহার উত্তর পালামেণ্টের ভূত- 
পুর্ব সদস্ত মিঃ জে. এম. ম্যাকলীন ইংলিশম্যান-পত্রে কিছু দিন পূর্বে 

লিখিয়াছিলেন,_ 
“প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের বড় লাটেরা কি সআটের ন্যায় নিরহুঁশক্ষমতারই 

পরিচালনা! করেন না? পালণামেন্ট কৰে ভারতের শ্াসন-ব্যাপারে হপ্তক্ষেপ 
করিয়াছেন ? যন লর্ড মলসবেরি ভারত-সচিব ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন 

ধে, যখন পার্লামেন্টে ভারতের কোন প্রতিনিধি নাই, তখন ভারত গবর্ণমেপ্টের 
কা্ধ)কলাপের প্রতি মহাসভার বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ উচিত। কিন্তু পাল'1মেন্ট 
সাধারণতঃ এই কর্তবা পালন করেন না, নিতান্ত গুরুতর বিষয় না হইলে ভারতের 

শাননসংক্রাস্ত কোন কথারই আলোচনা করেন না। যখন বিলাতে ইগ্ডয়া কাউন্সিল 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যাহাতে ভারতের নিবিলয়ান ও সামরিক কর্খ্রচারী/দগের মধ্যে 
স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিগণ ই কউন্দিলে স্থু।ন প্রাপ্ত হন, সেই চেষ্ট। হইগ়াছিল। কিন্তু 
অল্পপ্দিনের মধ্যেই ভারত-নচিব এন্প স্বাধীন-প্রকৃতি মহযোগী লইয়। কাধ্য করিতে 

অসম্মত হইলেন। কাজেই ক্রমে ক্রমে ইণ্ডিয়। কাউন্সিলে ভারত সচিবের মনোনীত 
“ধামাধরা” সদশ্যগণই স্থান প্রাপ্ত 'হইতে লাশিলেল। হতরাং এক্ষণে কর্তার 
মর্বব বিষয়েই এক গ্রকার (নিরাশ হইয়্াছেন। 

পপুর্ব্ব চিফ জঠিস প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের। গবর্ণমেন্টের শাসন-প্রণালীর 
মমালোচন| করিতে পারিতেন, তাহাতে কিছু সুফল কলিত। কিন্ত এখন আর সে 

দিন নাই ! বড় লাটের মন্ত্রশ|-সভ।তেও ম্বাধীনচিত্ত লোকের অস্তিত্ব তিরোহিত 

হইয়াঞ্ছে। সংবাদ-পত্রের ম্বাধীনত! পধ্যস্ত- বু পরিমাণে বিলুপ্ত কর! হইয়াছে | 
এক্ষণে সংবাদপ্জের গ্রতিনিধিগণ সিষল। হইতে কেবল বড় লাটফি করিলেন, কি 
বলিলেন, দেই সংবাদ প্রেরণ করেন। ৩০1৪০ বৎসর পুর্বে গবর্ণমেণ্টের নকল বিভা- 

গের সুযোগ্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ অবাধে সংবাদ-পত্রে রাজা-শা সন সম্বন্ধে শব স্ব 
মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন । তাহাতে লেখকেরা ও ষশস্বী হইতেন, গবর্ণমেন্টে রও 

যথেষ্ট মায়ত। হইত, তাহারা আশপন।দিগের কাযোর দেব গুণ বুঝিতে পারিতেন। 
কিন্ত এখন কেহ রূপে মত প্রকাশ কঞিলে তাহার চ।করী থাকে ণা। এমন কি, 

প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদিগকেও, গোপ্য-প্রচার-পিবারণী ব্যবস্থার মাহাক্ব্ে 

কখন কারাগারে যাইতে হয়, এই ভয়ে সর্ববদ। সশগ্ক থাকিতে হয়। ইহা কি জুলুম 
ও যথেচ্ছ।চারের পরাকাষ্ঠা নহে? লর্ড কর্জমের কঠোর শানে যাহারা বাস 
করিতেছে, ভাছাব।'রুষীর প্রজার ্বাধীনত! দেখিয়। হিংস। করিতে পারে।” 
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বিলাতের *টথ” পত্রের সম্পাদক একবার দেখাইয়াছিলেন, যে, 
মধ্যএসিয়ার রুষীয় শীসন্ পদ্ধতি কয়েকটি বিষয়ে ইংরাজের ভারত 

শাসনের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । কিন্তু এখন আর যথেচ্ছাচার 
শাসনপদ্ধতির উদাহরণস্বরূপ কেহই রুষীয় শাসন প্রগালীর উল্লেখ করিতে 
পারিবেন না। কুষীর প্রদ্জাকুল দীর্ঘকালের চেষ্টার পর বহুলাংশে 

ইংলর্ডের স্তায় সভ্যতাসগ্গত প্রতিনিধিমুগক শাসন তন্ত্র লাত করিয়াছে। 
সুতরাং সভ্যজগতে এখন এক ভারতবর্ষ ভিন্ন যথেচ্ছচার মুলক শাসন 
প্রণালী পৃথিবীর আর কুত্রাপি বিদ্যমান রহিল না, একথা! “ইংলিএম্যান*- 
পত্রের সম্পার্দককেও সংপ্রতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। 

ফলকথ|, পালামেণ্ট ও বুটিশ মনীধিগণ ভারতবাসীর উন্নতির পথ 
উন্মুক্ত করিবার আঁদেশ প্রদান করিলেও বহুসংখ্যক কুটিল-প্রকৃতি ও 
অবৈধ-ক্ষমতা-প্রিয় রাজ-পুরুষ বছদিন হইতে ভারতবাসীর্দিগের উন্নতি- 
মার্সে সত্ব কণ্টকারোপ করিয়! আসিতেছেন । এই কারণে ভারতবাসী 
বৃটিশ শাসনে বাঞ্চিত সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিল না। তাহার! 
বৃটিশ প্রজার প্রকৃত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিল। ভারতে বুটিশ 
শাসনের সুফপের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ শাস্তি- প্রতিষ্টা, স্তায়-বিচার ও জ্ঞান- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ছুরনীতিপরায়ণ রাক্ধ-পুরুষদিগের ছুর্ধ্যবহারে যে 

পরজাকুলের স্বাস্থ্য সম্পত্তি ও চরিত্র-গত অবনতির হুব্রপাত হইবে, একথ! 
দূরদশী নীতি-বিশারদ ব্যস্কিগণ বহুপূর্েই বুঝিতে পারিয়্াছেন । 

£৮11)0 0017560891706 01076 00170101656 01 10012 105 0116151) লাযা৯ 0010 1) 
1) [01900 01175151105) 09 069756 (176 17010 1১6০0916,১-77527 21797795  2447%70, 

বৃটিশ জাতির দ্বারা ভারতবর্ষ বিজয়ের ফলে, উন্নতিক্ন পরিবর্তে সমগ্র ভারত- 

বাসীর অধোগতি সাধিত হইবে । 

স্যার মাস মনরোর এই ভবিষ্যদ্বাণী অগ্য বু অংশে ফলবতী হইয়াছে। 
ভূতপৃর্ব গবর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর মহোদয়ও বলিয়াছিলেন,_ 

00615162501 (9 00701000 08 00০ 00171955815. 0010 চাঙা? 001013691- 
08190000 7 6৮119 10560212116 00 0000579061৮ 01৪ 180006910161%7 0০- 
01101010.18 

ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর উপকার অপেক্ষা! অপকার যে বছগুণে অধিক 
হইতেছে, এরাপ মিদ্ধাস্ত করিবার কারণ আছে। দুরস্থিত বৈদেশিক রাঁজশক্তির 
'শাননফলে এরূপ অগকার অনিবার্ধয | 



১৩. দেশের কথা। 

মিঃ মেরিডিথ টাউনসেও্ড প্রণীত 4519 ৪70 7১০1029 নামক গ্রন্থে 

নিয়লিখিত মন্তব্য দৃষ্টিগোচর হইবে, 
“15109 20059 01255565 ৮7110 119৮6 (9 06 00109109160) 210 (0 11017) ০01: 

[016 15170082170 0) 1006 00 21770110 ৮10)000 19190151005 01857)5015.,,-016 

£701008 00601811195 016 1955 01006 10667956180655 01 106. [6 ০1০ 0৪ 

1710 10 0%001210 00 207820 12708115100) 1799 10191550006 1100197 116ি 2095 

1): 1১661) 060010 00 30৮610 71797 00101)160619 0767) 55956৮৩1 0809 19. 

(016 1১010, 016 60061011570 076 0010010093551516 575 [0110 07217800 

01)271584, 1] ঠ7210 1১617৮6077৮ ৮০ 006 100170050 70819011091 075 20৮15 

0185565 01 110017. 003 010 0006 অয5 21091019076. 

“'ভ|রতের কম্মশীল ্ন-সাধারণের উন্নতির পক্ষে আমাদিগের শ।সন ভয়ম্কর 
বিদ্ব-সঙ্কুল; আমাদিগের শাসনে এই বিদ্র তিরোছিত হইতে পারে না। ইংরাজ 

শ।সনে, তাহাদিগের জীবনে সরস-ঘটনা-বৈচিত্রের অভাব ঘটিয়।ছে ; ইহাই তাহাদের 
সববাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি। আম।দিগের আগমনের পূর্বে ভারতব!সীর জীবন 

ফিরূপ মনোহর বৈচিত্রাময় ছিল, সাহদী, উৎসাহ-্পরার়ণ ও উচ্চাভিলাষ-সম্পন্ন 

ব্যকিগণের পক্ষে সর্বববিষয়ে সাফল্যল।ভ কিরূপ ণহ্জ ছিল, তাহা সাধারণ শ্রেণীর 
ইংরাজদদগকে বুঝ|ন কঠিন। ভারতবাসীর জীবন তখন নাটকের ন্যায় ঘটন! বহুল 
ও পরিবর্তনশীল ছিল। (এস্লে গ্রন্থকার শিবাজী, রণ!জৎ সিংহ ও হায়দার 
আলির অভুদয়ের উল্লেখ করিয়াছেন)। আমার দৃঢ় শিশ্বাস যে, অন্ততঃ কর্মশীল 
ভারতবাসিগণের অধিক।ংশ ইংরাজের আগমনের পুব্ব পরম ন্ুখে দিনযাপন করিত। 

বর্তমান কালের রাজ-পুরুষেরা ষে এ কথ! বুঝতে পারিতেছেন 

না, তাহা নহে। ভূতপূর্ধ্ব ভারত সচিব লর্ড জর্জ স্থামি্টনও একথা 
স্বীকার করিয়াছেন, 

(01 (40৮01719761) 70050 911] 000 [১01018101) 110012ত1 508 050৮0007701 
100৮০ 1%7 10 0001১017110 117015-) (18০10107686 9-90-) | 

অর্থাৎ আমাদিগের শাসন ভারতবর্ষে কখনও জন প্রয় হইবে না--কধনও জন, 

প্রয় হইতে পারে না। 

ভারতীয় গ্রজার বিধাতৃ-পুরষের নুখে এরূপ নিষ্ঠর বাণী শ্রবণ 

করিলে হৃদয়ে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হয়। র 

১৮৩৩ খুষ্টাবধে যখন রিষকরম বিল ব ভারতীয় শাসনের সংস্কার বিষ- 
য়ক বিধান প্রণীত হয়, তখন ফরাী বাষ্টর-বিপ্রবের পরিণামদর্শনে বিচলিত 
হইয়া ইংলগ্ীয় রাজনীতি-বিশারদের। ভারতের শাসন সম্বন্ধে যে সকল 

উদার নীতির নির্দেশ করিয়াছিলেন, এবং ন্িপাহী বিদ্রোহের পর ষে 



ইংয়াজ শাসনের দোষ-গুণ। . ১৭ 

নীতি পুনর্থোষিত হইয়াছিল, ভাহা কার্যে পরিণত হইলে আজ ভারত- 
বাসী লর্ড মেকলের বর্ণিত স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া পৃথিবীর উদ্নত জাতি- 
সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু রাজপুরুষদিগের কুটিলতাঁয় 
ও যথেচ্ছাচারে তাহা হইল না। ইংরাজ এই প্রাচীন শৌধ্য-বীর্যশালী 
জাতিকে কিরূপ দুর্বল করিয়! ফেলিযাঁছেন, তাহ! লর্ড কর্জনের একটি 
বক্ত তাংশ উদ্ধৃত করিণেই সকলের হৃদনয়ঙ্গম হইবে। বিলাতের ইউ- 
নাইটেড ক্লবে বক্ত.তাকালে তিনি বলিয়াছেন, 

/০ 70056101091) 17110019) 00080561190 20 00 11100151157 51016 
১/১৫৫০%০/7 1152267 120 07229124255 20021007471 210 1116 €:2৫0%4/1 465. 
/০ 816. 00501861) 105065521/ 11] 11017. 10017 11010505011 00101650918 
ঢ090 29 1700161% 19099351110 11) %/10101) 1 0010 104 61006 [0700091 07 0৯০৭ 
10 1796 0 31001510 98]:6 000 177070 [101) 006 1100170 091908082 

আমাদিগকে (ইংরাজদ্দিগকে) ভারতে থাকিতেই হহবে। কারণ) যদি আমরা 
ভারতবর্ষ ছাঁড়িয়। চলিয়। যাই, তাহা হইলে এই বিশাল ভারতীয় সমাজ তাসের ঘরের 

ম্যায় দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হইবে ! অতএব ইংরাজের ভারতের থাক! নিতাস্ত 
দরকার। আমর! ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া! চলিয়া যাইব, এমন দিন যে সুদুর ভবি- 
ব্যতেও কখনও আসিবে, তাহ! আমি কল্পনাও করিতে পারি না। সেদিন যে কখনও 
আসুক. অর্থাৎ ভারতবাসী যে নিজ পদভরে কখনও দণ্ডায়মান হাতে পারিবে, ইহ। 
আমি কখনও প্রার্থনীয় বলিয়াও মনে কার না। 

লর্ড কর্তনের স্ঠায় শাসন-কর্তাদিগের শাসনে ও শোধণে ভারত- 
বাসী কিরূপ অন্তঃসারশুন্ঠ হইয়। পড়িয়াছে, মেকলের আশ! কিরূপ নু ল 

হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুদ্ধ মেকলে নহেন, মনন্থী 

প্রতিহাসিক হন্টার মহোদয় ভারতের শাসন.নীতি এবং ভারতবাসীব 

স্যায়স্গত অধিকার সম্বদ্ধে বলিয়াছিলেন 

117৩ 57010 2110 01 87105] 0০91107 1 117015 31)0010 0৪ (9 1১761১81৩ 01)0 9 
0): 1১407016 0110018 001 5011 20501170060) 10 17111001710 07609516101 08 

3871৬৯ 01 ১৩11-609110175 ০0107168 1176 (0)৫ 00101010501 40501811801 02,0789, 

“ অর্থাৎ ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য করিয়। ভারঙতবধকে অষ্রেজিয়।, 
কানেডা, প্রভৃতি উপনিবেশের শমশ্রেনীস্থ করিয়া তোলা ভারতে বুটিশ-রাজনীতির 
প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।* 

কিন্তু হায়! কোথায় আমর! স্বায়ত্তশাসনের অধিকার 9 দক্ষতা 
দিন দিন অধিক মাত্রান়্ লাভ করিব, ন1, লর্ড কর্জনের আমলে 
আমাদের পূর্ববলন্ধ স্থায়ত্বপাসনরও সংকোচ সাধিত হুইল! ফল কথা, 



১৮ ৃ দেশের কথা । 

ইংরাজের শাসনপ্রণালী যে সকল দোষে দুষ্ট হওয়ায় ভারতীয় প্রজাকুলের 
অবনতির কারণ-হ্বরূপ হইয়াছে, তৎসমূহের নিরাকরণ না ঘটিলে 
বুটিশ শাসন কখনও এদেশবাসীর সুখকর হইবে না। এই কারণে 
বৃটিশ শাসন-পদ্ধতির পোষগুণের ও তৎফলাফলের বিষয় বিশেষ ভাবে 
আলোচিত হওয়া উচিত। আন্দোনন আলোচন! ভিন্ন কখনও কোনও 
দোষের সংশোধন হয় না। 

দেশের অবস্থা । 

"কহিতে বুক চায় ছু'ভাগ ₹তে। 
নয়নে উথলে জলম্ম্রোত শতে ॥* 

ইংরাঁজ ত্রিবিধ সংগ্রামে ভারতবর্ষ জয় করিয়া! নির্বিঘ্বে শাসনদণ্ডের 

পরিচালন করিতেছেন। ভগ্মধ্যে প্রথম প্রকারের সংগ্রামকে আমর! 

প্বাভ্-যুদ্ধ* নামে অতিহিত করিতে পারি। রাজনীতিক কুট কৌশলে, 

ও অভিনব অন্ত্র-শস্ত্রের বলে, ইংরাজ এদেশে যে আধিপত্য লাভ করিয়া- 
ছেন, তাহ! এই প্রকার সংগ্রামের ফল; প্রাচীন কাল হইতে ইংর!- 
জের আগমন কাল পর্ধ্যস্ত এদেশে এইরূপ সংগ্রামই রাজ্য-লাভের থক- 
মাত্র উপাদ বলিয়। পরিগণিত ছিল। দেশবাসীর বানবল বিনষ্ট বা 

বিনত হইলেই এতদ্দিন বিজেতার] সন্তুষ্ট হইত্েন। এই কারণে এই 

প্রকার যুদ্ধকে প্বানু-যুদ্ধ+” নামে অভিহিত করিয়াছি । নি “শারীর 

যুদ্ধ” নামেও আখাত করিতে পার! যায়। 

ংরাজের এদেশে পদার্পণের পর হইতে ভারতবাসী এক অভিনব 
সংগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইল । এই সমরে আহত হইয়া! তাহারা আপনা. 

দ্িগের ধন-বল হারাইল। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে. আমর! 
*বাণিজা-সংগ্রামের” কথ! বলিতেছি! বণিক-রাজ ইংরাজের সহিত 



দেশের অবস্থা ।. ১৯ 

বাণিক্য-ঘুদ্ধে আমরা কতদূর বিপন্ন হইয়াছি, তাহা! অনেকেক্সই সুবিদ্দিত 
আছে। এক শত বৎসর পূর্বে ষে ভাব্ুতবর্ষ অশেষ-শিল্প-পণ্যের প্রধান 
উৎপত্তি-স্থান ছিল, এসিয়া ও ইউরোপের বিপণী-শ্রেণী যাহার শিল্প- 
সামগ্রীতে সর্ধদ! পরিপূর্ণ থাকিয়া বৈদেশিকদিগের বিশ্ময় ও অসুয়া 
উৎপাদন করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এখন সামান্ত হুটী-হৃত্র- 
ক্রীড়নক হইতে যন্ত্রযানাদ্দির উপকরণ পর্যাস্ত,--জীবনযাত্র। ও সমাজ- 

যাত্রা-নির্বাহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের জন্ত নিতান্ত দীনের মত পর- 

মুখাপেক্ষী হইয়] পড়িয়াছে। এদেশে এক্ষণে ইংরাজের শাসন স্থপ্রতিঠিত 

হইয়াছে, ভারতবাসীর বাহু-বল ও অন্ত্র-বল হাসের সহিত দেশে শাস্ত 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজের প্বানুযযুদ্ধ” ইদানীং স্থগিত হইয়াছে ; কিন্ত 
তাহাদ্িগের বাণিজ্য-সংগ্রামের অগ্ঠাপি বিরাম হয় নাই; কখনও হইবে 
কি ন|, ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। বাম্পীয় শকট, তাড়িত বার্তাবহ, 

পণ্যবাহী অর্ণব-পোত ও অবাধ-বাণিজা-নীতি এই সমরের প্রধান অস্ত্র। 

প্রবল রাজ-শক্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোধিত শ্বেতাঙ্গ বণিকৃ-সমাজ এই সমরের 
যুযুতস্থ। ছুন্বল ভারতবাসীর ধন-হরণ ও ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির 
বিনাশ ইহার প্রধান লক্ষ্য । এই সংগ্রামে দিন দিন আমারদিগের ধনধল 

হাস পাইতেছে ৷ হুর্ভিক্ষ আমাদিগের নিত্যসহচর হইয়াছে । দেশ- 
বসল কবি যথার্থ বলিয়াছেন -_ 

“নিজ অন্ন পরে কর-পণো দিলে। 

পররিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে ॥৮ 

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত্ত 
আমাদের সন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘানষ্ট হইতেছে, তাহা! সুম্পষ্টরূপে উপলন্ধ 

ইইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভ'রতর্ষের সব্ধত্র এক গ্রকার 
অরাজক্ত1| বিরাজ করিতে ছল, ইংরাজী ইতিহামে এইবপ বর্ণনা পাওয়! 

যায়! এ শত বৎসরের মধো ভারতে চারি বারের অধিক ঢার্ভক্ষ-পাত 
হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। 
উনবিংশ শতাবীতে এদেশে ইংরাজের শাসন ক্রমশঃ বিস্তারলাত করি- 
যাছে। ছূর্ভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গে ছুর্ভিক্ষ-রাক্গমও আপনার আধিপত্যা- 
বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাবীর প্রথম পাদে বা ১৮০১ খষ্টান্ব 



ত দেশের কথা। 

হইতে ১৮২৫ গ্রীষ্টাব পর্যন্ত কালে সমগ্র বুটিশ ভারতে. দশ লক্ষ লোক 
ছুর্ভিক্ষ-জনিত অনশনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল। উহার দ্বিতীয় পাছে 
পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদ 
এদেশে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটন ও পরিণামে সমগ্র ভারতে ইংরাজ-শাসন 

সুপ্রতিষ্ঠিত হুয়। সেই পঞ্চবিংশ বৎসরে ছুর্ভিক্ষও আপনার শাসন 

এদেশে সুদ করিয়াছে। সরকারি রিপোর্টে গ্রকাশ, খ্ীষ্টীয় ১৮৫০ অব 

হইতে ১৮৭৫ অব্দের মধ্যে বুটিশ ভারতে ছয় বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে 
পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী জঠর-ঘনত্রণায় ইহধাম পরিভ্যগ করিয়াছে! 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পার্দের দুর্ভিক্ষ-কাহিনী আঁধকতর শোকা- 
বছ। এই পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশ বার ছুভিক্ষ-দাবাগ্সি 
গ্রজ্বলিত হইয়! উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটা ৬* লক্ষ মহাপ্রাণী 
তন্মীভূত হইয়াছে! ইহার মধ্য শুদ্ধ বিগত দশবৎসরেই এক কোটী 
৯* লক্ষ ভারত-সম্তান “হা অন্ন! হা অন্ন!” কাঁরয়। বিষম মন্ত্রণায় প্রাণ- 

বিসর্জন করিয়াছে! এই হদয়-বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনা-প্রসঙ্গে, 
“ছুর্ভিক্ষ-নিহত, হতভাগ্যদিগকে সম্বোধন করিয়৷ মহামতি উইলির়ম 

ডিগ্বি সি, আই, ই, মহোদয় গভীর থেদ সহকারে বলিয়াছেন, 
০ 126 0160. ৬০0112৮০016 0510551, 

“তোমর মরিয়াছ। তোমরা অনর্থক মরিয়া ।” 

সাধারণের বিশ্বাস, যুদ্ধে যেরূপ লোক-ক্ষয় হইয়| থাকে, সেরূপ 
আর কিছুতেই হয় না। কিন্ত ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পাঠ কাঁরলে 
এই ধারণার ভ্রমাত্মকত। প্রতিপন্ন 5ইবে। ডিগ্বী মহাশয় দেখাইয়াছেন, 
বিগত ১৭৯৩ খুষ্টাব্ব হইতে ১৯০০ খষ্টাব্ব পর্য্যন্ত এক শত সাত বৎসরে 
সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহে সর্বসমেত ৫« লক্ষের আধক লোক নিহত 

হয় নাই । কিন্তু এ সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটা ২ লক্ষ লোক 

অনশনে প্ঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে! ভূণা-ভাবে গো-মেষ-মহিষাদি যে 
কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ফলতঃ ভারতের ছুভিক্ষ সর্ব- 

লোকের ভয়প্রদ মহাসমর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর । দুঃখের বিষয়, 
এবারেও গচ্চিম ভারতে ও মান্দা অঞ্চলে ছর্ভিক্ষের সুচনা হইয়াছে 
পাঠক জিজ্ঞামা। করিতে পারেন, প্ভারতীয় চূর্ডিক্ষের সহিত, 



দেশের অবন্থ।। ২১ 

ইংরাজের বাণিজ্য-সংগ্রামের সমঘন্ধ কিঃ দেবতা বৃষ্টি না! দিলে ক্ষেত্রের 
শ্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া! যায়। দেবতা বিরূপ হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবাধা হুইয়। 
উঠে।* বাহার] এইরূপ মনে করেন, তাহারা এ বিষয়ের সম্যক তত্ব 
অবগত নছেন। এই বিশাল ভারত-ভূমির সর্বত্র কখনও এককালে 
'অনাবৃষ্টি হয় না_অস্ততঃ বিগত দুই সহত্র বংসরের মধ্যে এরূপ অভাব- 
নীয্» ঘটন! কেহ কখনও প্রতাক্ষ করেনাই। ভারতের এক অংশে 
অনাবৃষ্টি হইলেও অন্য অংশে স্ববৃষ্টির কখনও অভাব হয় না। বৃষ্টি 
হইলে ভারতের এক চতুর্থাংশ ভূমিতে এত শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, 
তাহাতে দুর্ভিক্ষ-গীড়িত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীদ্দিগের অনশন-মৃত্যু 
অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের সর্বত্র রেলপথের বিস্তার 
হওয়ায় এক গ্রদ্দেশের অন্ন অল্প সময়ের মধ্যে অন্ত প্রদেশে প্রেরণ করাও 
এখন আর কষ্ট-সাধ্য নহে। রাঁজপুকুষের! বলেন, দুর্ভিক্ষকালে অন্ন- 

বহনের সৌকর্্য-বিধাঁনের উদ্দেশ্তেই বহু ব্যয় ও ক্ষতিম্বীকার করিয়! এ 

দেশের সর্বন্ধ রেলপথ নিন্মাণ করা হইয়াছে । ছঃখের বিষয়, ইহ! সত্বেও 
ভারতে হুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আসল কথ। এই ষে, শস্ত'ভাব ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ 
নহে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক দেশ আছে, যেখানে জনসংখ্যার অন্ু- 
পাতে শস্যোৎপাদন-যোগ্য ভূমির পরিমাণ অতি সাঁমান্ত। বিলাতেই 
কৃষি-যোগ্য ভূমির অভাব অত্যন্ত অধিক। তথায় যে শদ্যাদি উৎপন্ন 
হয়, তাহাতে সমগ্র ইংলওঁবাসীর ৯১ দিনের অধিক উদর-পৃত্তি হওয়। 
অসম্ভব। তথাপি বংসরের অবশিষ্ট ২৭৪ দিন ইংলওবাঁসীকে অনশনে 
যাপন করিতে হয় না। জান্মণির অবস্থাও অনেকাংশে এইরপ। 

তত্রত্য লোকদ্দিগকে যদি স্বদেশোৎপন্ন শস্যের উপরই নির্ভর করিয়! 
থাকিতে হয়, তাহ! হইলে বৎসরের মধ্যে ১০২ দিন তাহাদিগের অন্না- 
তাব ঘটে। হল্যাণ্ড, মার্কিণ প্রভৃতি দেশে সময়ে সময়ে অনারৃষ্টি ঘটিয়া 
কষিকাধ্যে বিস্ব উপস্থিত হয়। তথাপি সে সকল দেশে কথনও ছূর্ভিক্ষ- 
পাত হইয়াছে, এরূপ কথ। শুন! যায় ন|। 

সুতরাং দেশে শন্তাভাব ঘটিলেই যে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এমন, 
কথা বলা অদঙ্গত। প্রক্কতির নিষ্ঠ রপ্তায় ব! দৈবের বিড়ম্বনায় অরনকষ্টের 



২২ দেশের কথখা। 

সস্তাবন। হইলে সভাজাতিমাত্রেই দুরদেশ হইতে শন্ত আনয়ন করিয়া 
আপনাদিগের গ্রয়োজন-সিন্ধি করিয়া! থাকেন। আমাদিগের, ভারতবর্ষ 
হইতেই গ্রতি বৎসর প্রায় ৯৬1০ কোটা টাকার গোধূম তওুলাদি সমুদ্র- 
পথে & সকল দেশে গমন করিয়! তন্রত্য অধিবামীদিগের ক্ষুধানিবৃত্তি 
করে। ইউরোপীয় দেশসমূছের লোকেরা সহভ্র-যোজন-দুরবর্তী গনেশ 
হইতে সম্ত-সংগ্রহথপূর্ববক সুখ ও স্বচ্ছন্দ ত1-সহকারে কালযাঁপন করে, আর 

ভারত-সস্তান গৃহপার্থে বিশাল শন্তপ্যামল ক্ষেত্র থাকিতেও দলে দলে 
অনশনে গ্রাণত্যাগ করে! 

ভারতবাসীর ধনবলের অভাবই এদেশে ঘনঘনদুর্ভিক্ষ-ঘটনার প্রধান 
কারণ। ভারতে অন্নাভাব অপেক্ষা অর্থাভাব দমধিক প্রবল। ইংরা- 
জের বাণিজ্য-সংগ্রামে জর্জরিত হইয়। আমরা এরূপ কপর্দক-শূন্ত হইয়া 
গড়িয়াছি যে, এক বৎসর দৈব ছুর্বিপাকে ক্ষেত্রের শস্ত ক্ষেত্রে মরিয়। 

গেলে আমাদের আর আত্ম-রক্ষার উপায় থাকে না। দ্েশের শিল্প- 

বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় কশিই এখন শতকরা ৮৫ জনের একমাত্র উপজীব্য 
হইয়া উঠিয়াছে।. অনাবৃষ্টিহেতু কৃষি নিক্ষল হইলে লোকে এখন একে- 
বারে সম্বলশ্পৃন্য হইয়! পড়ে। অন্ত স্থান হইতে শন্ত-ক্রয় করিবার জন্ 
যেরূপ অর্থ-বলের' প্রয়োজন, সেরূপ অর্থ-বল অনেকেরই নাই । দেশবাসীর 
নিকট,যদি শন্ক-ক্রয়োপযোগী অর্থ থাকিত, তাহ। হইলে ঘোর ছুর্ভিক্ষের 

বৎসরেও আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ গোধৃম-তওুলাদি বিদেশে 
রপ্তানি হইত কেন? ,লোকের তুল কিনিবার শক্তি থাকিলে ছূর্ভিক্ষ- 
কালে কখনই রাজানুগ্রহ-জীবির ( পুওর হাউন ব! দরকারি অন্ন-সত্রে ও 
রিলিফে আশ্রয়-গ্রহণ-কারীর ) সংখা! এত অধিক হইত না। পূর্বে 
দেশে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু লোকের অর্থোপার্জনের বহু পথ উন্মুক্ত 
ছিল, অর্থ-সঙ্গতি অধিক ছিল। তখন বকের সংখ্যা অল্প ও কৃষিযোগ্য 
ভূমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় কৃষিকার্যেও যথেষ্ট অর্থাগ্ম 

হইত। এই সকল কারণে, সেকাগে দেশে দুর্ভিক্ষ-পাঁত ছইলেও তাহার 
পরিণাম এখানকার দত ভয্মাবহ হুইত ন1| 

বিগত আদম কুমারির রিপোর্টে দেখ! যাক, ১৮৯১ সালে এদেশে যত. 
লোক. স্বধিক্ষার্যয করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত) এক্ষণে তদপেক্ষা ২ 
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কোটা অধিক লোক ক্রষিকার্ধ্য করিতেছে। অর্থাৎ ১৯ বৎসর পূর্বে এই 
সকল লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে সে. সকল ব্যবসাদের 
পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহার! নিরুপায় হুইয়! কষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। 
আদম সুমারির রিপোর্ট অনুসারে এ দশ বৎসরে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা 
৭* লক্ষ ১৯ হাজারের অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয় নাই। সুতরাং জন সংখ্যার 
বৃদ্ধির অনুপাতে কৃষিজীবির সংখ্যা? বাড়িয়াছে, এমন কথ বলিতে পারি 
না। পক্ষান্তরে একদিকে যেমন গত দশ বংদরে লোক-দংখ্যা ৭০ লক্ষ 
ৰাড়িয়াছে, তেমনই বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের পরিচালিত মনেক কল 
কারথানাও এদেশে বাড়িয়াছে। এই সকল কারথানার় এ বন্ধিত লৌক- 

খ্যার অধিকাংশ মজুরী করিয়া! জীবিকাঞ্জন ছুকরিতেছে। সুতরাং 
১৮৯১ হইতে ১৯*১ লালের মধ্যে কষিজীবীর সংখ্যা যে ছুই কোটি বুদ্ধি 
পাইয়াছে, তাহার সহিত দেশে জনসংখ্য।-বৃদ্ধির সন্বন্ধ অতি অল্প। বৈদে- 
শিক বাণিজ্যের সংঘর্ষে ১৮৯১ হইতে ১৯৯১ সালের মধ্যে ১৪ লক্ষ জন 

চটের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে । স্বর্ণকার, কাংসকার ও জহরীর সংখ্যা 

১১ লক্ষ ৬১৯ কমিয়াছে। কার্পাসবন্ত্র-বয়নকারী তত্তবায়ের সংখ্যাও 
পুর্বাপেক্ষ। ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৭০ কম হইয়াছে। মাংস, তৈল, গুড় ও 
শর্করা-ব্যবমায়ীরও সংখ্যা-হ্বাস ঘটিয়াছে। ফলতঃ সেন্সাস রিপোর্টের 
মতে গণ দশ বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক পূর্ব-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়। 
জীবিকানির্বাছের জন্ত উপারান্তর অবলম্বন করিয়াছে। ইহার্দিগের 
অনেকেই যে রুধিকাধ্যের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এতত্তীত আরও অনেক পৈভৃক ব্যবসায় ছাড়িয়। কৃষি-কর্মন- 
গ্রহণে বাধ্য হওয়ায় কৃষকদিগের সংখ্যা দশ বৎসরে ছুই কোটা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, এইরূপে দেশে কৃষিজীবীর সংখ্য। যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইন্বাছে, 
কষিযোগ্য উৎরুষ্ট ভূমির পরিমাণ সে অনুপাতে বাড়ে নাই।, 
অন্দিকে ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-সংঘর্ষে বিপন্ন হওয়ায় লোকের ধন- 
বল দিন দিন কমিয়া আসিতেছে । ফলে দেশে ছুর্ভিক্ষের ভীষণতা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তারতে অর্থের দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হুইলেই 
অন্নের ছুর্ভিক্ষও বিরল হইবে। | 

১৮৮* খৃষ্টাবে আর্ল ক্রোমার মহোদয় গবর্ণমেণ্টের জাদেশে ভারত- 
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বাসীর আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, গড়ে 
ভারতবাসীর আয় প্রতি জনে বার্ষিক ২৭ টাকা মাত্র। সেই সময়ে 
পার্শী-প্রবর শ্রীযুক্ত দাঁদ।-ভাই নৌরোজী মহাশয় প্রতিপন্ন করেন, যে 
বুটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের বার্ষিক আয় গড়ে জন গ্রতি ২০ টাকার 
অধিক নহে! ইহার পর জর্ড ডফরীণের আদেশক্রমে এদেশবাসীর 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একবার অনুন্ধান হইয়াছিল। কিন্ত ছুঃখের বিষয় 
সাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাঁসত্বেও, সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল 

এদেশের কাহাকেও জানিতে দেওয়! হয় নাই। কিছুদিন হুইল, মিঃ 
ডিগবী মহোদয়ের চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে । এ 
সকল অংশে এদেশের লোকের ছুরবস্থার ধে শোচনীয় চিত্র প্রকটিত হই- 
য়াছে, তাহা! পাঠ করিলে কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তিই অশ্রসংবরণ করিতে 
পারেন না। সে যাহ! হউক, গত ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে লর্ড কর্জন 
বাহাদুর বক্তুতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত দশ বৎসরের ছুতিক্ষার্দি-জনিত 
অসীম ক্ষতি-সন্তেও ইদানীং বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বাধিক আয় গড়ে ন 
প্রতি অন্যান ৩* টাক। হইয়াছে । কিন্তু ডিগবী মহোদয় অশেষ শ্রম- 
সহকারে তাহার মতের বিশেষ ভাবে সমালোচনা! করিয়। দেখাইয়াছেন 

যে, সরকারি গণনায় বুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে । মিঃ ডিগবীর 

গণনামতে এক্ষণে বৃটিশ শাননাধীন ভারত-সম্তানের বাধিক আয় গড়ে 
প্রতিজনে উর্ধ সংখ্যায় আঠার টাক! নয় আনা মাত্র। 

এই আয়ের অধিকাংশই কৃষি-লব্ধ। ইহার প্রায় এক সপ্তমাংশ বা 

২৬০ রাজকর প্রদানে ব্যয়িত হয়। আয়ের অনুপাতে ইংলগুবাসীকে 

প্রতি পাউণ্ডে ১ শিলিং ৮ পেন্স বা ১০ টাক! ও ভারতবাসীকে ( বাষিক 

আয় গড়ে ৩০ টাক! বলিয়! স্বীকার করিলে ) ছুই শিলিং ৪ পেন্স বা ১৪০ 

টাক! করিয়! ট্যাক্স দিতে হয়। সেষাহ। হউক, মিঃ ডিগবীর হিসাবে 

এদেশের ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ সকলের বার্ষিক আয় (ট্যাক্স বাদে) 

গড়ে প্রতি জনে ১৫১৬ টাকার অধিক নহে। সঞ্চিত অর্থের হিসাব 

করিয়! তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবামীর লঞ্চিত ধনের পরিমাণ নগদ 

ও অলঙ্কারাদিতে গড়ে জনপ্রতি ১৪ টাকা মাত্র ! 
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ইহা সহিত একবার শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান পাশ্চাত্য দেশ সমূহের 

অধিবাসি-বৃন্দের আয়ের তুলন! করুন, 
'দেশ বাধিক আয় দেশ বাধিক আয় 

প্রতি জনে প্রতিজনে 

রুশিয়া, ১১ পাউও জন্্মাণি ২২ পাউও 
ইটালি উহ 4 ক্যানেডা ২৬ 

১৫ ১, ফ্রাম্প ২৭ 

স্পেন ১৬১ বেলজিয়ম ২৮ 

মুইজারল্যাড ১৯ 5) যুক্তরাজ্য (মর্কিন) ৩৯ 
নরওয়ে ২০ ৭, অষ্ট্রেলিয়। ৪ 

হল্যা্ ২২ ,, সুট্ল্যাও ৪৫ 
ইংলও*বাঁপীর বাধষিক আয় ও সঞ্চিত ধনের পরিমাণ গড়ে জন প্রতি 

যথাক্রমে ৪২ ও ৩০০ পাউও্ড। (১৫ টাকায় এক পাউগ্ড হয়।) 

উল্লিখিত আয়ের মহিত তুলন! করিলে লর্ড কর্ন বাহাছুরের নিদিষ্ট 
ভারতবাসী শিল্পজীবীদ্দিগের (বািক ত্রিশ টাক! ) আয়ও অতি সামান্ঠ 
বলিয়। প্রতীয়মান হইবে । পাশ্চাতা দেশসমূহে জীবিকা-নির্বধাহু ভাঁর- 
তের গ্যায় স্বল্প-ব্যয়সাধ্য নহে, এ কথা স্বীকার করি। তথাপি ভারত- 

বাসীর বর্তমান আর যে স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী 

নহে, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারা যায় নাঁ। লর্ড কর্নের মতে 

ভারতীয় কৃষকের আগ গড়ে বাধিক ২০ টাক1। এই আয়ে তাহাকে 
চাষের খরচ ও খাজন! দিয়া সংব্তসরের অন্নসংস্থান করিতে হয়। সর- 
কারি জেলখানার কয়েদীদিগের কেবল থোরাকির জন্ত সরকারের বতজরে 

প্রতিজনে গড়ে ২৪ টাক! করিয়। খরচ হুইয়। থাকে । স্থতরাং ভারতবর্ষে 
যাহারা জালজুয়াচুরি, চুরি ডাকাতি করিয়। জেলে যায়, তাহার্দিগের 
“অপেক্ষা অন্নবস্ত্র-বিষয়ে কৃষকর্দিগের অবস্থ! অধিকতর হীন। 

১৮৮০ শ্ীষ্াবে স্থপ্রদিদ্ধ ধীতিহাসিক ডাঃ হণ্টার সাহেব বরমিংহাম 
নগরে বক্তুত কালে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে চারিকোটি লোক 

অর্ধীশনে জীবন যাপন করে। সে সময়ে বুটিশ ভারতের লোক-সংখ্যা 
'বিংশতি কোটিরও নূন ছিল। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চাল'স 



২৬ দেশের কথ! । 

ইলিয়ট উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সেটেলমেন্ট আফিসাররূপে কাধ্য করিবার 
সময় দেশবাসীর অবস্থ। পর্য্যালোচনা-পূর্ধবক বলিয়াছিলেন,_ 
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অর্থাৎ বৃটিশ ভারতীয় কৃবিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সংবৎসরের মধ্যে এক দিনও, 
পেট ভরিয় খাইতে পার না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্িতে যে কিরূপ হুধ, তাহা ইছার! 
কখনও ভানিতে পারে ন।! 

বৃটিশ ভারতে প্রায় বিংশতি কোটি লোক কৃষিকাধ্য করিয়া লীবন 
ধারণ করে। স্যার চাল'স্ ইলিয়টের উক্তি অনুসারে এই বিংশ কোটার 
মধ্যে দশ কোটা লোক চিরকাল অর্দাশনে যাপন করে ! ইলিয়ট মো 
দয় যখন এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশে বিশ কোটা 
লোক কৃষিজীবী ছিল না সত্য) কিন্তু এলাছাবাদের অর্ধসরকারি 
সংবাদ-পত্র “পাইওনীয়ার” ৯৮৯৩ সালের মে মাসে ভারতীয় দারিদ্রয- 
প্রসঙ্গে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাতে দশ কোটী ভারত-প্রজার অর্ধাশনের 

কথাই সগ্রমাণ হয়! উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন,_ 
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অর্থাৎ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রায় বশ কোটা লোক ঘোর দারিক্র্যে কাল- 
যাপন করে। 

যে সমাজ এইরূপ ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সে সমাজে আঁধি-ব্যাধির 
প্রকোপ সহজেই বুদ্ধি পাইতে থাকে । বৃটিশ ভারতেও নিত্য নব রোগের 
সঞ্চার হইতেছে । ভারতবালীর শরীর ক্রমেই ব্যাধি-মন্দিরে পরিণত হই- 

তেছে। প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর কারণ যে, অন্নকষ্ট ও দারিদ্র্য, এ কথা 
বিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেই ম্বীকার করিয়া থাকেন । যে সকল দেশের লোকের : 

| পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য-রক্ষার উপকরণ-সংগ্রহে অর্থের ভাব হয় না, সে: 

সকল দেশে প্লেগের প্রকোপ দেখিতে পাই না । পূর্বে ইউরোপে ঘন ঘন । 
প্লেগের আবির্ভাব হইত ও তাহাতে সহত্র সহত্র নবনারী প্রাণত্যাগ : 
করিত! কিন্তু গিল্প-বাণিজ্যের সাছায্যে পাশ্চাত্য তূ-খণ্ডের দারিদ্র দুরী- 
ভূত হইবার পর হইতে আর তথায় প্লেগের বিক্রম প্রকাশ পায় না। ফর 



দেশের অবস্থা ।, ূ ২ 

কথা, সমাজের ধনবল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, মহামারীর প্রকো- 
পও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে । * 

দারিগ্রা-বশতঃ জ্বরের প্রভাবও ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
মরকারি মেডিকেঞঈ রিপোর্টে প্রকাশ যে,__. 
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পুিকর খাদ্য ও পর্যাপ্ত বন্্ের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর বাসস্তানই জর 
রোগের প্রধান কারণ। প্রতিবংনর বৃটিশ ভারতে অন্যন পাচ কোটা 
লোক জরের যন্ত্রণ| ভোগ করিতে বাধা হয়। এই পাঁচ কোটার মধ্যে 
৫* লক্ষের অধিক লোক ইহধাম পরিত্যাগ করে। দশ বৎসর পৃর্ধে অর 
রোগে মৃত বাক্তির সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা প্রায় ১৫ লক্ষ কম ছিল। 
ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের কষ্ট কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই দূর্ঘটনা হইতেও 
তাহ! সাধারণের হদয়ঙ্গম হইতে পারে। বঙ্গদেশে জর রোগে প্রতি বৎ- 

সর ১৭ লক্ষ জনের মৃত্যু হয়, আর কত লোক যে দুরস্ত ম্যালেরিয়ায় কষ্ট 
পায়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। 1? 

* বিগত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্লেগের শুত্রপাত হয়। এ বতমর সমগ্র ভাঁরতে 

২০ হাজার লোকের প্লেগে মৃত্যু হইয়াছিল। পরবর্তী বর্ষে উহার পরিমাণ বাড়িয়। 
গ্রীয় ৪৮ হাজার হয়। ১৮৯৮ সালে ৮৯1০ হাজার ও ১৮৯৯ সালে ১ লক্ষ ২০ হাঞজার 

জন প্লেগে মরে। তাহার পর ১৯০২ সালে ৫৪০ লক্ষের অধিক, পরবর্ষে ৮০ লক্ষের 

অধিক ও বিগ্লভ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ লক্ষ ২২ হাজার ২৯৯ জন ভারতবাঁসী এই ভীষণ 
রোগে প্রাখত্যাগ করিয়াছে! ফলতঃ বিগত ৯ বর্ষে ৩০ পক্ষ ৩৮ হাজ।র জনকে প্লেগের 

জন্য ইহধাম তাগ করিতে হইয়াছে । তত্ভিন্ন বর্তমান ১৯০৫ মালের ১ল। জানুয়ারি 

হইতে ২৭শে মে পর্য্যন্ত পাচ মাসে ৮ লক্ষ 6৪ হাজার ৪৮৯ জন প্লেগে মরিযাছে। 
1 বঙ্গের কতিপয় বিশেষ বিশেষ জেল! ষা।লেরিয়ার প্রকোপে ক্রমশঃ জনশূন্য 

হইতেছে। বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় মাননীয় মিঃ জেঃ চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে প্রশ্ন 
করিয়। কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ধে তালিক। সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ বস্ততই বিশ্ময় 

ও ভীতির উদ্রীপক। এইরূপ গ্রজা-নাশ দেগিয়াও গৰর্ণমেন্ট এ পর্যাত্ত চৌধুরী মহ! 
শয়ের প্রশ্নে জালোচিত জেলাগুলির স্থাস্থ্যোক্পত-কল্পে কোন বিশেষ ব্যবস্থ! 
করেন নাই । 

খবর্ণমেন্টের প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, ১৮৯১ থৃষ্টাবের লৌক-গণনায় বশোহ্র 
জেলার লোক সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৭২ হইয়াছিল, কিন্তু ১৯০১ গ্রী্াবের 



২৮ | দেশের কথা ।. 

অর্থাভাব, অন্ন-কষ্ট, ও আধি-ব্যাধির পরিমাণ-বৃদ্ধির সছিত ভারত- 

বাঁসীর আযুঃক্ষ্ও ঘটিতেছে । ইংলগুবামীর জীবনকালের পরিমাণ গড়ে 
৪০ বৎসর বলিয়৷ অবধারিত হইয়াছে। ভারতবাদীর আযুধাল যে 
ইদানীং গড়ে ২৩ বৎসরের অধিক নহে, মহামতি ডিগবী তাহ! প্রদর্শন 
করিফ়াছেন। মাননীয় অধাপক শ্রীযুক্ত গোপালকু্ণ গোথলে ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক দভায় বক্ততাকালে সরকারি রিপোর্ট অবলম্বনে দেখাইয়াছেন 
যে, বিগত্ব বিংশতি বদর হইতে ক্রমাগত ভারতবাসীর মৃত্যুর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ শ্রষ্টাবে বুটিশ শাসনাধীন প্রদেশে গড়ে হাজার 
কর! ২৩ জন মরিয়াছিল। ১৮৮৫ খুঃ প্রতি সহম্্র জনের মধ্য ২৬ জন, 

১৮৮৯ খুঃ ২৮ জন, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ জন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবকে ৩৫ জন, 
১৮৯৭ খ্ীষ্টাকে ৩৬ জন ৪ ১৯০৯ ্রীষ্টাব্বে ৩৯ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে! 

আদমহুমারিতে এ গ্লেলার লোক সংখা। ১৮ লক্ষ ১৩ হাজার ১৩৫ জনস্থির হ্ইর়াছে। 

অর্থাৎ দশ বৎসরের মধ্যে এক যশোহর জেলার অধীবাঁদীর মধ্যেই ৭৫ হাজর "১৭ 
জন কম হইয়াছে। মৃত্যু-তালিক। এই প্রকার; ইহার উপর জন্ম-তালিকাতেও বিগত 
চারি বসরে সংখ্য!র হ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে । ১৯০১ ্রীষ্ঠাবে জন্মের সংখ্যা ৬৪ হাজার 
৪০ জন হইয়াছিল, কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এ সংখ্য। ৬২ হাজার ৬০২ হুইয়াছে। ১৯০১ 

ধ্রষ্ট'ব্ব হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যাস্ত চারি বৎসরে যশে।হর জেলায় কলেরা রোগে ২৩ 
হাজার ১২৬ জনের ও ত্বর রোগে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৭* জনের পরলোক প্রাপ্তি 

ঘটিয়াছে। অর্থাৎ কলেরার় প্রতি বৎসরে প্রায় ছয় হাজার ওক্বরে বৎনরে প্রায় ৬০ 

হাজার জন মানবলীল। সংবরণ করিয়াছে । কিঞ্চিদধিক আঠার লক্ষ অধিব।সীর মধ্যে 
এই মৃত্যু-সংখ]| যে কিরূপ গুরুতর, তাহা বুঝাইয়া, বল! অনীবগ্ভক | ইহার উপর 

আবার জন্ম সংখা।ও ক্রমশ: হাস প্রাপ্ত হইতেছে । আলোচা চারি বংসরের জন্ম 
'অপেক্ষ। মৃত্যুর ন'খা। ৪০ হাজার ১১৩ অধিক হইয়াছে। 

ন্দীয়! জেলার অবস্থাও মোটের উপর যশোহরেরই অনুরূপ! কুঁষণনগ্রর, নবদ্বীপ, 
শ।স্িপুর, মেহেরপুর, চাক, কুষ্টিয়! ও কুম।রখালি, নদীয়| গলার এই সাত স্থানেই 
জন্ম অপেক্ষ। মৃত্যুর সংখ্য। অধিক পরিযৃষ্ট হইয়াছে। নাটোর সবভিবিসনের অবস্থাও 
এরূপ শোচনীয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাৰ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত দশ বংনরে এই সব 
ভিবিমনের লোকসংখ্যা ২২ হাজার ৩৬ জন কম হইয়াছে । ১৯০১ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব 

পর্যন্ত চারি বসরে নাটোর মহকুষায় মুতের মংখ্য। জাতের অপেক্ষ। প্রায় ৮ হাজার 
অধিক হইয়াছে। মালদহ, খুলনা; ফরিদপুর, বরিশাল, প্রভৃতি বহু নগরের জন্ম-ৃত্যুর 
তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগকে বিষাদে ঘ্রিয়মাণ হইতে হয়। একদিকে 
ম্যালেরিয়! ও কলের! অধিব!নীিগের জীবন-নাশ করিতেছে, অন্দিকে জল্স-নংখ্য।ও 
আ্ষশংহ্াস প্রাপ্ত ইইতেছে। 



দেশের অবস্থ1।. চি 

বৃটিশ ভারতীয় প্রজাগণের দিন দিন কিরূপ বংশ-ক্ষয় হইতেছে, ত তাহ 
নিয়ের তালিকায় নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হইবে, 

১৮৭ সালে” --১৮১৫৫।৩৭,৮৫৯ লোক-সংখা। | 

১৮৮১ ১১ -77১৯১৮৭)৯০)৮৫৩ ১, 
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ইংলণ্তীয় যুক্ত রাজ্যে ও অস্ট্রেলিয়ায় গ্রতি বৎসরে গড়ে প্রতি সহস্র 
২৮ জন এবং ইটালি জন্দমাণিতে যথাক্রমে ৩৫ ও -৩৬ জন করিয়। গোক 
বৃদ্ধি পায়। তথাপি এ পকল দেশে ভারতের ন্যায় সকলে বিবাহ করিয। 
দাম্পতা-জীবন যাঁপন করিতে বাধ্য হয় না; রমণীগণও গর্ভ-ধারণ ও 
সন্তান-পালনের ক্রেশ-ন্বীকারে বিশেষ অনিচ্ছ৷ প্রকাশ করিয়৷ থাকেন। 
ভারত গবর্ণমেন্ট ১৮৮৪ খৃঃ অনুমান :করিয়াছিলেন, বৃটিশ ভারতের 
গ্রকৃতি-পুঞ্জের অবস্থ। যেরূপ, তাহাতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রতি সহম্রে ১৪ 

হইতে ১৫ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ-হীন 
দাম্পন্য-জীবনা প্রশ্ন, শাস্তিপূর্ণ উর্বর দেশে শতকর! বৎসরে ১* হিসাবে 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়! কিছুই অধিক নহে। এতদনুদারে ১৯০১ সালের 
লোক-গণনায় বুটিশ ভারতীয় অধিবানীর সংখ্যা ২৮ কোটী ২১ লক্ষ, 9৯ 
হাজার ৮৮৬ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহ! হয় নাই, 

তর্দপেক্ষা ৫ কোটা ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫৪ কম হইয়াছে । ১৮৮১ 
সালের লোক-গণনার সময় ব্রহ্মদেশ বুটিশ ভারতীয় সাআাজভূক্ত হয় নাই 
ব্রহ্ষদেশের লোক সংখ্যা ৯২।* লক্ষ । এই জন-সংখ্য] বাদ দিলে ১৮৯১ 
ৰ ও ১৯০১ সালের লোক-সংখ্যার পরিমাণ আরও কমিয়! যাইবে। * 

ৃ্ * ১৯০১ সালের লোক-গণনাপ় প্রকাশ পাইপ়াছে, যে গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষে 
(হিন্দুর সংখা! ২ কোটির অধিক কমিয়াছে। কিন্তু মুনলমানের সংখ্যা শতকর| ৮৯ 
বাড়িয়া । আদম হুমারির মতে হিন্দুর সংখ্যা হাসের কারণ এই--১ম, মধ্যপ্রদেশ, 
বোম্বাই, রাজপুতন। মধাভারত প্রভৃতি হিন্দু-প্রধান স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যেরূপ 
[ধিক হইয়াছিল, মিরাট, রোহিলখণ্ড, সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি মুসলমান-প্রধধান 
নে তেমন হয় নাই। ২য়, ষে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, সে সকল স্থানেও হিন্দুর 
ঘপেক্ষা মুসলমানের সংখা| বাঁড়িরাছে। অথচ মুসলমান প্রায়ই হিনুর অপেক্ষ। দরিদ্র ।' 

সুলে মুসলমানের বংশ-বৃদ্ধির কারণ বিধবা-বিবাহ। হিন্দু সমাজে অনেক গর্ভধারপ-: 
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সমগ্র ভারতবর্ষের লোক-সংখ্য। বিগত দশ বংসরে, শতকরা! গড়ে 
২/০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইছার পূর্বববস্তী দশ বৎসরে (১৮৮১ 
--১৮৯১ খঃ) কেবল বৃটিশ ভারতেই জন-সংখ্যা শতকর! ১১০ হারে 
বাড়িয়াছিল; দেশীয় রাজ্য সমূহের বৃদ্ধির হার এতদপেক্ষ। অনেক অধিক 
ছিল। বঙ্গদেশের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হারও বিগত ত্রিশ, বৎসরে 
অনেক কমিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ, প্রথম দশ বৎসরে 

শতকরা! ১১॥* জন, পরবর্তী দশ বৎসরে ৭ জন ছিল। শেষ দশ 
বৎসরে উহা! ৫ জনে পরিণত হইয়াছে । অর্থাৎ বঙ্গদেশে ত্রিশ বৎসরে 

বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমিয়াছে! 
কেবল যে জনসংখ্যাই দিন দিন হাস পাইতেছে, তাহা নহে। গৃহ- 

পালিত পণ্ুর সংখাও ভারতবর্ষে ক্রমশ$ কমিয়! যাইতেছে । অষ্টেলিয়ার 

লোক-সংখ্য। চল্লিশ লক্ষ মাত্র, অথচ তত্রত্য পপর সংখ্যা ১১কোটা ৩৫॥০ 
লক্ষেরও অধিক | তদনুপাতে ভারতবর্ষের সায় কৃষি-গ্রধান ও জন-বনুল 

দেশে ২৬,২৮০ কোটা গৃহপালিত পণ্ড থাক। উচিত ছিল। কিন্তু সগগ্র 
বৃটিশ তারতে এক্ষণে গো-মেষ , মহিষ-অশ্ব-অশ্বতর-ছাগাদিতে পূর্ণ দ্বশ 
কোটা পণ্তর অধিক বিদ্যমান নাই। গৃহ-পলিত ও কৃষি-কার্ষেোপযোগী 
পশ্ডর বংশ যে ক্রমশ; ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বিগত দশ বৎসরের সরকারি 
রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলেও তাঠা নুম্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। 

অর্থাভাবে যেমন কৃষিকার্ষেচাপষোগী পশু-কুলের হাস হইতেছে, সেই 
রূপ কর্ষণযোগ্য .ভূমির পরিমাণ ও উৎকর্ষ কমিয়া৷ যাইতেছে। বুটিশ 

ভারতে গোধুম, ইক্ষু, কার্পাস, পাট, নীল ও সর্ষপার্দির আবাদ বিগত ১৫ 
বংসর ৮ইতে কমিতেছে। ১৮৯১ সাল হইতে ইন্ষুর অবনতি ঘটিয়াছে । 

এ সালে ৯৩ লক্ষ ৪৫ হাঁজার বিঘা! জমিতে ইক্ষুর চাঁষ হইয়াছিল, 
' গত ১৯০৩৪ সালে ৭২ লক্ষ ৫১ হাজার বিধার অধিক চাষ হয় নাই। 

১৮৯৯ সালে সংযুক্ত বঙ্গে ২৬ লক্ষ ১৯ হাঞ্জার বিঘ! জমিতে ইক্ষুর 

চাষ হইয়াছিল, গত ১৯৩1৪ সালে ১৯ লক্ষ ৩৬1০ হ্বাজাঁর বিঘার মাত্র 
চাষ হয়। থজ্জুরাদির চাষও বঙ্গদেশে কমিতেছে। 

ক্ষম] রমণী নিঃসন্তান থাকিতে বাধ্য ছন। ৩য়) হিন্দুসমাজে বালা-বিধাহ | ৪র্থ, 
অনেক হিন্দুর ধর্মান্তর-এরহগ। গত দশ বৎসরে ৬ লক্ষের অধিক হিন্দ বীষ্টান হইয়াছে । 
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বঙ্গে যে কেবল ইক্ষুরই অবনতি হইয়াছে তাহ! নহে, বিগত ১৮৯৯ 

সাল হইতে ১৯০৩৪ সাল পর্যান্ত পাঁচ বৎসরে ধান্তের চাষ ১ কোটা ৪২ 
লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা! কমিয়! গিয়াছে, কার্পাস ১ লক্ষ ৩২ হাজার বিঘা, 
সর্ষপাদি প্রায় ২০ লক্ষ বিঘ।, গোধুম ৯৮০ হাজার বিঘা চাষ 
কমিয়াছে। ১৮৯৩ হইতে" বৃটিশ ভারতের অন্তান্ত গ্রদেশেও কার্পাস ও. 
সর্ষপাদ্ির চাষ কমিয়! গিয়াছে। আজকাল ভারতবর্ষ হইতে প্রতি 

বৎসর যে তৃলা বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ 

দেশীয় করদ রাজ্যসমূছে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৯০। ৯১ খুষ্টাে বুটিশ 
ভারতে সর্বশ্তদ্ধ ৫৮ কোটা ৩২ লক্ষ «* হাজার বিঘা ভূমি কর্ষিত 
হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে করিত ভূমির পারমাণ ৫৮ কোটা ৯৪ লক্ষ ৬২ 
হাজার বিঘ। হয়। ইহার মধো ব্রহ্ম দেশ, সিদ্ধু। আসাম, কুর্গ ও 
আজমীর প্রভৃতি দেশে ১ কোটী ৬* লক্ষ ২* হাজার বিঘা নূতন 
ভূমিতে চাষ হইয়াছে । এই নুতন আবাদী জমির পরিমাণ বাদ দিলে 
দুষ্ট হইবে যে, বৃটিশ ভারতীয় পুরাতন প্রদেশগুলিতে বিগত দশ বৎসরে 
৯৭,৮০,০০* বিঘ! জমি কমিয়াছে অর্থাৎ কৃষিকার্্যের অযোগ্য হইয়াছে, 
মাননীয় অধ্যাপক গোথলে ইহা ১৯০২ সালে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

এ সালের পরবস্তী বর সমূহের হিপাবে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখ! 
যায় যে, পুরাতন প্রদেশনিচয়ে খিবিধ শস্তের চাষ আবাদ কমিয়! 
আসিতেছে । 

মিঃ ডিগবী বলেন, ১৮৮২ খুষ্টাৰে পর বুটিশ ভারতে ৪ কোটী ৮* 

লক্ষ বিঘা! জমি বাড়িয়াছে; তথাপি. ভারতের কৃষিলন্ধ আয় বিংশতি 
বৎসর পৃর্বের আয়ের অপেক্ষা! ৬৪১১১,৬৫১৪৩৮২ টাকা কম হইয়াছে! 
লোকের যদি পুর্ববৎ অর্থ-বল থাকিত, প্রতিবংসর সার দিয়! ভূমির 
উৎকর্ষ-রক্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহ! হইলে ক্লষিযোগা ভূমির এরূপ 
অপকর্ষ ও বিপোপ কখনই ঘটিত না। এঁতিহাসিক হন্টার বলেন, পশ্চি- 
মোত্বর প্রদেশে আকবরেব আমলে প্রতিবিঘায় গড়ে ৪ মণ ৩* সের 
গোঁধুম উৎপন্ন হইত । সরকারি রিপোর্টে ৃষ্ট হয়, ইদানীং ঘ অঞ্চলে 

বিঘ| প্রতি ৩।* মণের অধিক ফসল হয় না। পক্ষান্তরে ইংলগ্ডে প্রতি 
বিধায় * মণের অধিক ফসল হইয়! থাকে। বেলজিরমে বিজ্ঞানিক. 



৩২ রি দেশের কথ। 

প্রণালীতে চাষ করায় সেখানকার জমিতে বিঘা প্রতি ৩২ মণ গোধূম, 
উৎপন্ন হয় ! 

১৮৯৪ খুষ্টাবে মিঃ স্যামুয়েল স্মিথ বিলাতের পাললামে্ট মহালভায়, 
বক্ত.তা-কালে বলিয়াছিলেন,-+*ভারতীয় আয়-করের তালিকায় দৃষ্টি- 
পাত করিলে যান। ধায় যে, সেখানে প্রতি নাত শত জনের মধ্যে একজন 

মাত্র লোকের আন বাধিক পাচ শন্ড টাক1।” ম্মিথ মহোদয় ষদি জানি- 
তেন যে, এদেশের এসেসার মহাশয়ের সরকারের আয় বাড়াইয়া 
আপনাদ্দিগের পদ্দোন্নতি ঘটাইবার আশায় কত শ্বপ্পবিত্ত লোকের নিকট 

হইতেও অন্যায় তাবে আকবর আদায়ের চেষ্ট। করিয়া থাকেন, তাহ 
হুইলে তিনি বলিতেন যে ভারতবর্ষে প্রকৃত পক্ষে হাজার কর! এক জনের 
আয় পাঁচ শত টাক! ৷ এদেশে ধনীর সংখ্য! কিরূপ বিরল, ইহা হইতেই 

তাহ| কলের বোধগম্য হইবে। 

ভারত-বাসীর দারিদ্র্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহ! বুঝিতে হইলে 
গালামেণ্টের অন্ততর সদস্য মিঃ জে, সেমুর (147. ]. 56/108162) 

মহোদয়ের সংগৃহীত আর একটি তালিকার প্রতি মনোযোগ করিতে 
হয়। ১৮৮৪ থ্ষ্টাকে মিঃ সেমুর দেখাইয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে 
ধনবানেয় সংখ্যা! এইরূপ,__- 

সংখ্য। প্ বাধষিক আয়। 
১০,০9০ রাজা, মহারাজ জমীদায় আদি ৫0১09০9 টাকা। 

৭৫,0০০ ব্যবসায়ী মহাজন আদি ১০,০০০ 
৭৫0,009 দোকানদার আদি ১,০০০ ), 

( এই ৮,৩৫,০০* জনের মোট আয় ২০০ কোটী টাক11) 
এই সকল ধনশালী ব্যক্তির অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী । 

যে সকলরাজা, জমিদার ও মহাজন বৃটিশ ভারতে বাস করেন, তাহা- 
দিগের আয় ধরিয়৷ ডিগ.বী মহোদয় দেখাইয়াছেন যে বৃটিশ শাসনাধীন 
ভারতবাসীর আর প্রতিজনে গড়ে বাৎসরিক ১৮।/০ মাত্র! এক্ষণে বড় 
লোকদিগের (অর্থাৎ ধাহাদিগের আয় বাৎসরিক সহত্্ মুদ্রার অধিক ) 
আত্ব বাদ দিলে ভারতীয় সাধারণ প্রজার আয় গড়ে ১৮।/* টাকার 

অপ্পেক্ষা অনেক কম হইবে, ইহ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 



দেশের অবস্থা । ৩৩ 

এই প্রসঙ্গে ট্যান্সের কথাও একটু বিশেষভাবে আলোচন! করিয়া 
দেখা উচিত। ইতংপূর্বে বল! হইয়াছে যে, ভারতবাসীকে গড়ে প্রতি- 
জনে বাঁধিক ২১ কর দিতে হুয়। ইহা অবশ্য সরকারী পক্ষের কথা। 
কিন্ত এই দুই টাকা! সাত আনায় কয়েকটি “ছোট খাটো” অগ্রত্যক্ষ 
করের সফাবেশ কর! হয় নাই। বিগত ১৯*২ সালের নবেম্বর মাসে 
বিলাতের এক স্থানে বক্ত তাকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছেন 
যে, বুটিশ শাসিত ভারতের অধিবানীকে গড়ে জনপ্রতি বাঁধিক সর্বা 
সমেত ৩/* টাকা কর দ্বিতে হুয়। ইংলগ্ডে এইরূপ আয়ে ১৪* টাকার 

অধিক কর গৃহীত হয় ন!। সামান্য আয়ে রাজাকে এইরূপ উচ্চ 
হারে কর দিতে হইলে সকল দেশেই প্রজার অন্ন-কষ্ট শ্বভাবতঃ বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে। 

আসামের ভূততপূর্ব কমিশনার কটন সাহেব তাহার নব-ভারত 
(বত 10019 ) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,_ 

7৩ 05508709501 1008 ৮71] ৮6. চট চ7096. 01 ,4811070516617 175 
0170011510175 0 10010 0806 2০ 2176909 60010000১ 2100 18৮ %০ 0০4%47 5 
7076 1097 £/27% %/৬, 

ভারতের নৈনর্গিক সম্পদ্ ( খনি, অরণ্য ও কৃষিজাত ধন) আমেরিকার অপেক্ষাও 

অধিক । এখানকার বাধিজ্যও বহুবিস্তৃত; তথাপি ভারতের অপেক্ষা অধিকতর 
দরিজ্ দেশ পৃথিবীতে আর নাই। 

কেন এরূপ হইয়াছে, ভারত-ভূমি রত্রগর্ভ। হইলেও কেন তাহার 
সন্তানগণ খোর-দারিদ্রয-ভোগ করিতেছে, তাহার কারণ নির্দেশ-স্থলে মিঃ 
ডিগ্বী বলিয়াছেন, 

0007056 80107 00101 0101795 ৮2 1195৩ 01290720 10701৮6 1000541165) 2770 
165106) 078 (8101 ঠিোট। [0018 517706 1834-5 (20০07017800 ও. 09100191101) 

7005 07 01858002100 100067966 1090781) 06209797215 ৮1০ 68৬ 80) 1ঢ 
89১.) 

77076 21:27 2275 87044527%0. %22111075 27 £2242645. 
[9৭0 07 06 06000712100) 00956700151) 199৮ 1১6 27901) 00016 0817 01 

;87995900 1001111009 ) 015) ৮1৮7 10056920016 00018601000 00170 
চ/9) 80701081167 [960016) ৪6 5 0, ০১117661896 2106 0001), 10010, 0) 6015 61076) 
1955 1১8৫0 01 6১৪ ৪106 ৪ 1625% 01, 

10) 20527 17৫21201507 20665. 

ভাবার্থ--ভারতবাদীর দারিত্যের অন্তাস্ত কারণের মধো দুইটি প্রধান । প্রথম, 
ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীর, ভারতের ধন-শোবণ। আমর! ( ইংরাজেরা) 
ভারতবধাঁয় শিল্পের বিনাশ-সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪1৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ 



৩৪ দেশের কথা। 

পর্যাত্ত ( ইকনমিষ্ট পত্র-সম্পাদষের গণ্নানুম।রে) এক সহস্র কোটী মুদ্ত। তারতবাসীর 
নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই মহ কোটী মুগ বদি ভ্তারত্তবর্ষেই থাকিত ও 
শতকরা! বাধিক টাকা স্দে ভারতবামী কৃষক ও শিল্পীর্দিগকে ধার দিতে পার 
বাইত, তাহা হইলে এতন্িনে উনার দানা সমূহ ন্যুনকল্পে পঞ্চ সহ্ত্র কোটী 
মুদ্রা হইত। 

এতত্তিন্ন এদেশে বিলাতী মহাজনদিগের বছ শত কোটা টাক থাটি- 
তেছে। উহ্থার সুদ ও লভ্যাংশ-ম্বরূপে এত দিনে কত টাক! বিদেশে 

গিয়াছে, তাহা নিদ্ধারণ করা সহজ-সাধ্য নহে। পলাশীর যুদ্ধের পর 
হুইতে ১৮৩৭ খুষ্টাব পর্যান্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক 
সহম্ কোটা মুদ্র! প্রেরিত হইয়াছে ! আজ কাল এদেশ হইতে যে টাক 
বিদেশে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। 
এই বিষয়ের তত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, রাজন্বে ও বলাতী মহাঁজনের 

লাভে এদেশ হইতে বৎসরে পঞ্চশত কোটা মুদ্র। বিদেশে চলিয়! 
যাইতেছে !.ধে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এবপ অঞ্জশ্র ধারায় বিদেশের 

অভিমুখে অর্থ-আ্োত প্রবাহিত হইতে থাকে, দে দেশে দশ কোটী লোক 
অদ্ধাশনে দিনযাপন করিতে বাধ্য হইবে, ইহ! বিচিত্র নহে! দুতিক্ষই ব 

সেই দেশবাসীর নিত্য-সহচর না! হইবে কেন? অধ্যাপক নিলি তাহার 
15102175101) 09112051500 নামক গ্রন্থে ভারতীয় দরিদ্র জন-সাধারণের 

দুরবস্থা-দর্শনে লিখিয়াছেন,__ 
00 (06 10012)5) ) 595069101)1110165 001160 8170 11791 ৮61 ৮151169 

00511600061) ৮8071, 

অর্থাৎ তাহাদিগের বোধ-শক্তি অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের 

বাসন! পর্যান্ত অভাবের পেষণে নিশ্পেষিত হইয়া গিয়াছে! শ্রীযুক্ত 
লালমোহন ঘোষ মহাশয় জাতীয় মহাঁপমিতির বিগত উনবিংশ অধিবেশন- 
কালে বলিয়াছেন, 
67857700008 09৮ 00605810006 5106 01 06 0218700976৪, 
15066 1 101001051)011006 010676006 ৮1360)৩0 01111025 06 11965 8161096 01 
800০0017601 70 77১৫ না87005 0 0160760 0)5 5৪106165016 1510100806 27১08 
9) 19101007200 51021500001), 

মেগল ও মহারাষ্্রীমদিগের অধংপতন-কালে এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অন্তবিগ্রহ 
ও অরাজকতার জন্য প্রাণ হারাইত, এখন লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভি্-জনদিত অন- 

শন-ক্লেশে জীবন-বিমর্ভন করিতে বাঁধা হইতেছে! ফলত; জন সাধারণের ভাগ্যে 

মেকাল ও একালে বিশেষ কিছুই প্রভেদ্দ ঘটে নাই। 



মানমিক অবনতি। 
০৯৯০ 

নীতি-শাস্ত্রবিদেরা বলিয়াছেন,_- 

“বভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং 
ক্ষীণ। জন! নি্ধরুণ। ভবন্তি ॥” 

বৃটিশ ভারতের অধিবাদিগণ দিন দিন যেরূপ “অন্নের কাঙ্গাল”, 
হইয়া উঠ্রিতেছ্ে, কদধ্য অন্ন-ভক্ষণে ও অতি শ্রমে ক্রমশঃ যেকপ ক্ষীণ- 
কায় ও হীন-বুদ্ধি হইয়! পড়িতেছে, তাহাতে ধর্মনীতি-বিষয়ে তাহা- 

দিগের ষে ক্রমে উন্নতি ঘটিবে, এরূপ আশা কর! বাতুলতা মান্র। 
তথাপি সুখের বিষয় এই যে, পূর্বকালীন খষিদিগের পুণা-ফলে এখনও 
ভারতবামীর মধ পৃথিবীর অপর সকল দেশের অধিবাদী অপেক্ষ। 
সমধিক সার্বিকভাব লক্ষিত হয় । 

পাশ্চাত্য দেশের অপরাধের তালিকার সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় 
যে, ভারতে অপরাধের ও অপরাধীর সংখ্যা অতি সীমান্ত ; এদেশে 
অপরাধের প্রকৃতি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় পৈশাচিক নহে। ধনশালী 
ইংলগ্ডে বাৎসরিক চৌধ্যাপরাধের সংখা গড়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যুন 
৫ গুণ অধিক। বিগত ১৯০৩ সালের পুলিশ রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে, প্র 
সালে এক লগ্ন নগরেই ৩৫,২৬২টি মানুষ টুরি হয়! ইহার মধ্যে প্রায় 
১৭॥* হাজার জনের কোনও সন্ধানই পুলিশ করিতে পারে নাই! 
বিলাতে “মামলাবাজ” লোকও কম নাই। সেখানে- গ্ররতি ২৪ জনের 

মধ্যে একজন মামলা করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, 
এদেশে ১৪০ জনের মধো একজন করে। নর-হত্যাদির ভ্ঠায় গুরুতর 

অপরাধে দণ্ডিত হুইয়! যাহ।র! এদেশ হইতে আগ্ডামান দ্বীপে নির্ব'সিত 

হয়, তাহাদিগের মুখশ্রী দশনে বিশ্মিত হইয়! স্ুপ্রসিদ্ধ চার্লস ডারউইন 
সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের ব্দনমণ্ডলে মন'ন্ুভবতার ছায়! 

€ 5801) 0016-1090111 ১৩75০75 ) পরিদৃষ্ট হয়। তিনি আরও 

লিখিয়াছেন,_ 



৩৬ | দেশের কথা) 

(80610 022111/695 210 91051098276 ০01 0911 9078085 1611210 11655, 
1619 12100851016 0 1901 ৪ 0510 10 টা 58109866553 ০00. ০0: ৮/19601060. 
'000৮100,-177/285 2:9%%2 06 20112. 2. 484. 

.যে দেশের নিব্বাসিত কয়েদীদিগের মধ্যেও স্থনীতির এরূপ সপ্ভাব 
পরিরৃষ্ট হয়, সে দেশের সাধারণ জন-দমাঞ্জের নীতিজ্ঞান ও চরিত্রথল 
কিরূপ অধিক, তাহ! সহজেই অনুমিত. হইতে পারে। (১) ফলত: 
র্শ-গ্রাণ ভারতবাসীর বুভুক্ষা ও ক্ষীণতা দূরীভূত হইলে তাহাদিগের 
চরিত্র-বল নিঃসন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে । 

ধারিদ্র্য ব্ছ অনর্থের মূল। নিধন অবস্থায় মনুষ্যের চিত্ব-বৃত্তি- 
শিচয়ের অবনাঁত ঘটে, সমাজের সজ্ঘ-শক্তি বিনষ্ট হইয়। যায়, বাহুবজের 
হামের সহিত পরশ্রীকাতরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । জীবন-সংগ্রাম তীব্রতর 

(১) ছুঃথের বিষয়, একথ। অনেকে আজকাল স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। 
জাতীর মহ!সমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আলফ্রেড ওয়েব মহোদয়ের 

ধতে সংগৃহীত ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র আনন্দ রাও বি, এ, মহাশয়ের চেটার 
প্রকাশিত +৮079 0601৩ 9117019” নামক পুস্তকে ভারত বাসীর নীতি-জ্ঞান ও 
চরিব্রবল-বিষয়ে প্রায় ৭৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর স্ুপ্রসিদ্ধ শ্বেতাঙ্গের মতামত উদ্ধৃত 
হইয়াছে। তাহার প্রথম ৭ পৃষ্ঠা হতে এস্বলে কয়েকটি মত উদ্ধত হইল,-- 

10060 09 87 চাচাত] ১7049100106 069]016 01 10018 776 ০ ৪ 
71017011৩৮6] 01 77018111 চারা চ108105777070--57 24624 01515, 10017 
$/11016 ৭9319] 5/দ1০]) 1১056019605 পা) 6২০60010105] 1700221160,--171, 05 22771222%, 
[10070005100 800091721)085 5/1)0 1786 1006 1551060 17) 10017 0076 
2660 005৩111]হি 0৮2 00190900799 172591085010 69,100108 00016101001 
01 100)6107015০5 06 10012 6৬679 089.--06716761 ৭. 27125, 959011১6916 
00101) 0106 1717] 876 50. 19101256095 110907০2501 00 £798% 6০৯/05- 
[70100019076 10100057100 10960165006 0185501 001076 15 18591717017 ঢল 
17121007110. 71171 21272725076, 0 870514. 58% 077৮ 01617297222 
91918 06 112৩0 0198555 01001710085 8501 2. 7011) 51500970) 8170 
10075 106 17010011775 2170 10761 0135565 75178175519 5০ । (01612 15 /৫$৬ 67 

77710571100 10091 70৮ ৮/০0]0. ১6৩ 1017781)% 00011016510 (20700965170 28 
(22) 0০১0৩. 

20616 15 310019 100 0011070971500 1১০৮/601) 106115 7061 220 17005 ৮101 
[69136001136 1910১ ০০০01919015 81211 10695052100 নি00115 20606107517 
0076171001005, 1005 ছি] 00 076 21058056০01 00৪ চ00) ১৮1] 61505 10 

10019 510 [02180016105 & ৮০] 01661657% 1050100000, 20800178005 01 
17015211615 006 10218006006 01 08101510071 006 0 06 নি0110, 
31010) [02150007015 18 ৪২109505580 061151 07৪17186 [055 0 9100 
776 063০760 09 001] 0915205 17 0105£ $0 ৮৪ 21567, ৪. 091৮5 105017000 

.. 20008) ) 2170 771217 06150205876 81051005) [07 60861695010 0০ 006 850০0 €০ 
0110 1709আ19706, £ত1য 5৪ 108৪ ও 90০16 00১5 015527009ছ ০0 05610 
101 011110760 27101 1)95 00001) 07015 0 09 00 6181 16 060 0505, 21177. 
 842882%, 

পপর মতগুলিও এতাপেক্স। কোন অংশে ভারতঘাসীর স্বল্প প্রশংসান্চক নহে । 



মানসিক অবদতি। এ 

হুইলে নীচতা, মিথ্যাচরণ, অসাধুত| প্রভৃতি দোষের প্রাবলা ঘটে, 
বুদ্িবৃত্তির বিশিষ্টকূপ. বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্বের আবিষ্কি়! 
হয় না, অধ্যাপক হক্স্মলঃ কিড ও রোমানিস্ গ্রতৃতি পাশ্চাত্য 
মহামহোপাধায় পঞ্তিতগণ এইরূপ মত পকাশ করিয়াছেন । স্ুবিজ্ঞ 
দাদ। ভাই নৌরোজী তাহার 10751 [0৬0৮ 01 [0018৮ নামক 

প্রসিদ্ধ নিবন্ধে লিখিয়াছেন,__ 

10111658176. 08058 01 006 06010181510 02910) 10821765670 20216121 
87580500101 10012) 05707011955 60106115200 1959 580. 27017776170701৩, 
107 00806719] 6৪10) £0 8150 07০ ৮18000 810. 8য960167300 01 1) 00119, 

ইহার ভাবার্থ এই বে, ইংরাজের ধনহ্ৃরণ-নীতির ফলে ভারতবর্ষের কেদল আর্থিক 

ক্ষতিই সাধিত হয় নাই, ধনক্ষয়ের পরিণামে দেশবাসীর হুনীতির যে হানি তইয়াছে, 
তাহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। সকল দেশেই অর্থ-নাশের লে সঙ্গে 
দেশবাসীর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা বিলোপ প্রাপ্ত হইয়! থাকে। 

প্রবন্ধাস্তরে টিনি বলিয়াছেন, 

4১11 016 51676 217000101110 01 075 106611506 70 5081 1812) ৪815 215 
0 6৮০] ০0012071510 110019 ৭,105 7০25%765000615 15) চএ৪, ৪60016 ৫1] 
1955 01 10910), ৮7150৩08800 ৮0108 60 [0012 00061. 06 107165606 9/900177 
06 80171773026100, 

অথাৎ প্রকৃতি দেবী সকল দেশের অধিবানীকেই স্বভাবত: যেবুদ্ধিবেভব ও 
মহানুভবতা প্রদান করিয়। ধ।কেন, তাহ ভারতবাপীর পক্ষে “বিনষ্ট সম্পত্তির” স্থায় 

( পরহন্তগত ধনের ন্যায়) হইয়াছে। বর্তমান শাননপ্রণালীর দোষে ভারতবর্ষের 
অর্থ-বল, জ্ঞান-বল ও কার্ধাদক্ষত।, এই ত্রিবিধ শক্তির যুগপৎ বিলোপ ঘটিয়াছে।” 

বদ্ধ নৌরোজীর এই আক্ষেপ-পুর্ণ উক্তি পাঠ করিলে স্তার্ টমাম্ 
মনরোর ভবিষ্যদ্বাণী ( পত্রাঙ্ক ১৫ দেখুন ) ফলবতী হয় নাই, এ কথা 

কে বলিতে পারে ? ইংরাজ যাঁদ ভারতবর্ষকে মোগলদিগের স্তায় স্বদেশে 

পরিণত করিতে পারিতেন, তাহ! হইলে ভারতবাসীকে এই প্রকার 
বাণিজ্যসংগ্রান্মে লিপ্ত হইয়া সর্ধন্ম হারাইতে হইত ন1!। ইংরাজের 

সভ্যতানুমোদিত শাসন ভার**বাসীর নিকট নিঃসন্দেহ অধিক চর 

গ্রীতিকর (0০018) হইত 

ধনবল. বুদ্ধিবল ও কাধ্য-দক্ষতার বিনাশ ঘটায় বৃটিশ ভারতীয় প্রজা 
যেরূপ শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে, দেশীর রাজ্যের গ্রজাগণ এখনও 

সেরূপ হয় নাই। মিঃ ডিগবী বলেন” | 
10৩ হ55৫৪6০ 86863 876 1695) 8১502905005: 01501050750. 

| ৮ 
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2106 760916 27 0790 216 0006 0:09061095 1৪7 2 06. দা ০01 301019 
[319%10095, 

অর্থাৎ দেশীয় করদ রাজয-সমূহের লোকেরাই বিদেশাগত বহুমূল্য রত্বাদির প্রধান 
ক্রেতা । কারণ তাহার! বৃটিশ ভারতীয় প্রক্কৃতিপুঞ্জের অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। 

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন করদ রাক্জ্যে দীর্ঘকাল 
বাস রুরিয়! যে অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছেন, তাহ! অকিঞ্চিংকর বলিয়। 
উপেক্ষণীয় নহে । তিনিও ডিগ.বী মহোদয়ের মতের সমর্থন করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, বাণিজ্য-প্রধান বোম্বাই নগরীতে কোটা কোটা টাকার 

ব্যবসায় চলিতেছে । তন্মধ্যে ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ দশ কোটা 
টাকার অধিক নহে। এই দশ কোটা টাকার অধিকাংশই দেণীয় 
রাজাসমূহ্র বণিক দিগের ধনভাগ্তার হইতে সংগৃহীত। বৃটিশ ভারতীয় 
বণিকৃদিগের ধন-বল এনপ সামান্ত যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্ত আবশ্বক 
মূলধন সংগ্রহ কর! তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 

দেশীয় রাজ্য.নিবাপী গ্রজাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েক বংসর পূর্বের 
ভাক্তার লিটনার বিলাতের “ইষ্ট ইও্ডিয়৷ এসোসিয়েশনে” বক্ততাকালে 
বলিয়াছিলেন,-- 

01006195085 15061766701 [601061) 00 17021 170 076 905০ 56৪৮১৩-০ 
0০170117671 1 1) 00161716010, 1 2170 ৮1 500 60 580 5০ 0৮ 676 000৮ 
15 010150078০৮] 86860 01 10016 (06101 01511158110) 1501 ও 07745/2775 
8170, [1 2 9655 5066 2 20 0615 1006 025 005 0৮0 1২915 ) 00615 15 50778ত 
11108 09 1998 ০১ [010 10750 1156 1008 01019 11) 6617 ০৮2 518665, ৭৮ 676169 
৪76 21১0 019608055 10 000 10008056506 6৮00 080৮ ০1 10018. 

অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন গ্রজাবুন্দের মুখে যে সদানন্দময় কলহাস্য শ্রুতি- 

গোোচর হয়, তাহ) আম।দিগের ( ইংজদিগের ) শাসিত প্রদেশে শুনিতে প।ওয়। ঘাঁয় না, 
একথ|। আমাকে অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে । কিন্তু সত্য কথ! বলিতে কি, 

আমাদিগের এই বিরাট ব৷ নিতান্ত বিদেশীয় সভ্যত। ভারতবাসীর পক্ষে সর্ধন[শকরী 
হইয়াছে । দেশীয় রাজ্যের প্রজার| এই ভাবিয়া গৌরবান্থিত হয় যে, তাহাদিগের 
নিজের রাজ! আছে এবং রাজামধ্যে তাহাদিগের অবধানের যোগ্য কিছু আছে। লোকে 
যে কেবল নিজের রাজার রাজ্যেই উন্নতি-লাভ করিতে পারে, তাহা নহে-_ দেশীয় 
রাজ্যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লৌকেরই উন্নতির দ্বার অবারিত রহিয়াছে। 

থ্যাকারের সাংঘাতিক নীতি। 

াশচাা সভ্যতা -সমুজ্জল বৃটিশ ভারতে কৃষবর্ণ প্রজা উন্নতির ছার 
“দেশীয় রাজের স্যার অবারিত নছে। দেশী পিল্প-বাণিজ্যেরশ্রীবৃদ্ধি- 
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সাধনে যত্বু-গ্রকাঁশ দুরের কথ!,কৃষিলবধ ধনের সাহাযোও যাহাতে এদেশের 
লোকে সমধিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে না পারে, সেদ্দিকেও 
বৈদেশিক রাজপুরুষের! লক্ষ্য রাখিয়! ভূমির রাঁজশ্ব-বিষয়ক বাবস্থাদি 
প্রণয়ন করিয়াছেন। এই স্বার্থমূলক ব্যবস্থার সমর্থন-কল্পে বিবিধ 
কাল্পনিক যুক্তির অবতারণ! করিয়। মান্দ্রাজের রেভিনিউ বোর্ডের জনৈক 
ভূতগূর্ব প্রবীণ সদস্য পরিশেষে ম্পষ্টাক্ষরেই ্বীকার করিয়াছেন যে, 
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লর্ড বেটিস্ক যখন মান্দ্রাজের শাসনকর্তা, তখন তত্রত্য বোর্ড অব 
রেবিনিউর সদস্য মিঃ থ্যাকারে ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ক ব্যবস্থার 
নিদ্ধীরণ-প্রসঙ্গে জমীদারী বন্দোবস্ত প্রথার বিরুদ্ধে উক্ত মন্তব্য গিপিবন্ধ 
করিয়াছিলেন!। গবর্ণমেন্ট ও কৃষিজীবী প্রজার মধ্যবর্তী প্রতিপত্তিশালী 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে অস্তিত্বলোপের আবশ্যকতা প্রতিপাদন-কালে তিনি 
এই সকল যুক্তির অবতারণ! করিয়াছিলেন। তাহার উক্তির ভাবার্থ 
এইরপ,-- 



০. ্ দেশের কথা। 

“দেশের সাধারণ কৃষকদিগের মধ্যে সমত্ত তৃমিয় বণ্টনের বাবস্থা! করিলে, কুবি- 
কাধ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিবার নুবিধ। ন। হইতে পারে, কিন্তু ভারতের বর্তমান অবস্থার 

শু পদ্ধতির উপযোগিনী' উনদ্রতি ধথেষ্ট পরিমাণেই হইবে । বিশেষতঃ শল্পসংখ্যক 
বিদবেশীয়ের আবিপত্য-রক্ষণার্থ এই দেশের লোকের আত্ম-গৌরৰ, মহস্তাব ও যশো- 
লাভাকাঙ্ষার সমাক্ বিনাশ-স।ধন যখন নিতাস্ত আবশ্যক, তখন ভূমির উত্ত প্রকার 
ষদ্দোবস্তই এদেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী । ইংলগ্ডের ম্যার দেশে স-রাজোর 
সংরক্ষণ ও স্বদেশের সেবার জগত যাহাতে রাজনীতিজ্ঞ, ক্প-কৃশল ও হুপাওত 'ব্যা- 
দিগের অভয় ও পরিপোষণ হয়, তছুদেগ্তে কতকগুলি সন্ত্ান্ত পরিবারকে ভূমিজাত 
সম্পদের অধিকাংশ গ্রহণ করিব।র সুবিধ! দেওয়। অতীব যুক্তি-সঙ্গত। এই ধনী ও- 
মধ্যবিত্ত সন্প্রদায়ের লোকদিগকে যখন পালণমেন্ট মহাঁসতার এবং সৈনিক ও নৌ 

দবভাগের কাধ্যে যোগদান করিয়। ব| ভদ্রজনোচিত উপজীবিকা ও খিজ্ঞান।নুশীলনের 
হার! দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তথন ভূমির উপন্বত্বের বহুল অংশ ই হা- 
দিগেরই হস্তগত হওয়। উচিত। এই ভূমি-জাত সম্পদের কল্যাণে অন্ন-চিগ্তর হস্ত 
হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় ইহারা ষে প্রচুর অবনর লাভ, চিত্ত-বুত্তর স্বাধীনতা ও 
উন্নত চিন্ত-প্রণ[লীর অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতেই বুটেন আজ জাতীয় গৌরবের 
উচ্চ শিখরে স্থান লাভ করিয়াছে। চিরকাল বৃটেন এই উচ্চস্থান অধিকার কারয়। 
থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়; কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একপ ব্যবস্থ। কখনই যুক্তিসদ্ধ 
মহে। সম্পদ ও স্বচ্ছলতার আনুকূল্য ঘটিলে মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে অদমা তেজ" 
দ্বিত।, স্বাতন্তর-প্রিয়ত। ও গভীর চিন্তাশীলত। বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষে 
তাহার দমন করিতে হইবে । ভারতবামীর এই সকল ভাব আমারদগের আধিপত্য 
ও স্বাথের নিতান্ত প্রতিকুল। ভারতবাসীর মধ্যে সমর-কুশল সেনাপতি, বিচক্ষণ 
রাজনীতিক, ও সুবিজ্ঞ ব্যবস্থা প্রণেত।র আবির্ভাব আমর! চাছি না, আমর কেবল 
শ্রষশীল কৃষক-সম্প্রদ(য় চাই। 

“ক্ষুদ্র দ্র ভূমিখণ্ডের অধিক।রা কৃষকগণ সহজে গবর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে সমবেত 
হইতে পারে না। এই কারণে জমিদার-সম্প্রণায়ের হি না করিয়া জনসাধারণের 
মধো সমস্ত ভূমি ক্ষুত্র ক্ষুপ্র অংশে ভাগ করিয়। দেওয়াই রাজনীতি-সঙ্গত কাধ্য। 
ইছাতে নিয় মত্তরূপে রাজস্ব আদায়ের কিছু অস্থবিধা। ঘটিবার সপ্তাবনা আছে বটে; 
কিন্তু সে্জনা খ(জন! বাকী পড়িলেই জমি বিক্রম হই] যাইবে, কৃষক জ্ম আবাদ 
করুক না৷ করুক, সরকারকে থাজানা দিতেই হইবে-_-এরপ নিয়ম করিলে সন্রকারি 
খাঞজানা বাকী পড়িবার জার কোন আশঙ্ক। থাকিবে না।” 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে মিঃ থ্যাকারে শট ভাষায় ষেরূপ 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এই বিংশশতাকীর প্রারন্তকালে কোনও 

স্বাজপুরুষ সেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তথাপি তাহা্দিগের 
মধ্যে অনেকের হদয়ে যে এই ভাব প্রবল নহে, এমন কথা সাহস 
কিয়া বল! যায় না। ১৮৮২ খৃষ্টাবে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অস্ত 



| মানসিক অবনতি । ৪১ 

সীতাপুর বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর মিঃ: এঠ, . এস্ঠ বর, ইঙ্গিতে 
বলিয়াছিলেন,--. 

০: 50216 16250171615 206 বা 01 076 0155617% (07 02৪ 568170910 ০ 
00100 90010 02 52৮ 10865115110 12190, 

অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণে, ইদানী; প্রজ্জাবর্গের হুখ-শ্বাচ্ছন্দোর বিশেষ বৃদ্ধি 
হওয়। বাঞ্চনীয় নছে। 

মিঃ ডিগব্ী বলেন, ভারতের প্রত্যেক বড লাট, ছোট লাট, চীফ 
কমিশনর, ও তাহাদের অধীন রাল্রপুরুষগণ কার্যত: এই ভাবের-_-যিঃ 
থাকারের এই কুটিল নীতির অনুসরণ করিয়া আদিতেছেন। ইহছাদিগেরই 
কাধ্যফলে ভারতবাসীর এরূপ সামাজিক, মানসিক ও জাতীয় অবনতি 
ঘটিয়াছে! তিনি আরও বলিয়াছেন, থাকারে ও তাঁহার মতানুগামী 

রাজপুরুষগণ এদ্দেশবাসীকে কৃষক-সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার জন্ত বিশেষ 

যত্রুপ্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই বুটিশ ভারতে সমর-কুশল সেনাপতি, 
বিচক্ষণ রাজনীতিক, স্ৃবিজ্ঞ ব্যবস্থা-প্রণেতা প্রভৃতির আবির্ভাব হয় নাই। 
নচেৎ মোগলদিগের আমলে যে সমাজে বহুসংখা ক রাজ কার্ধ্য-ধুরদ্ধর পুরুষ- 
রত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বুটিশ শাসনকালে সেই সমাজে অধিকাংশ 

স্কলেই “ঘটিরাম' ভিন্ন অন্ত কাহারও উদয় হইতেছে ন| কেন? বৃটিশ ভার- 
তের স্যার সালার জঙ্গ, স্যার টি মাধব রাও, সার দিনকর রাও.স্যার কে 

শেবাদ্রি আয়ার, শ্রীযুক্ত রূপারাম জেন্থু), পণ্ডিত মনফল (আলোয়ার) ফয়েজ 

আলি ধা (কোটা), মাধব রাও বারবে € কোহ্লাপুর ) প্রভৃতির স্তায় 
জটিল-রাজকার্যা-পরিচালনক্ষম ব্যক্তিও দেখিতে পাই না তেন ৯ দেশীয় 

রাজাগুলি না থাকিলে ইহাদ্দিগকে আমরা আদৌ দেখিতে পাইতাম কি 
না, সন্দেহ । বুটিশ রাজ্যে বাস করিতে বাধ্য হইলে, ইহ্থাদিগকে ও হয়ত 
ডেপুটি মাজিষ্রেট-গিরি করিয্নাই জীবন-ক্ষয় করিতে হইত । 

অধুনাত্তন কালের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে রাজকাধ্যে অযোগা, 

উচ্চ-জ্ঞান-মার্গে অনধিকাঁরী ও গুকপক্ষিবং পণ্ডিত বলিয়! নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু পাশ বৎসর পূর্বে আমাদিগের যোগ্যতা-সম্বন্ধে পার্লা- 
মেস্টের প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান সমিতির প্রশ্নের উত্তরে মিঃ রবার্ট রিঝার্ডস্ 
নামক জনৈক সদস্ত বলিয়াছিলেন,_ 



৪২ দেশের কথা । 
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ভারতবানীকে ম্বদেশের উন্নতি করিবার বথোচিত অবদর ও উৎসাহ প্রদান 
করিলে ভারতের যে উন্নতি হুইতে পারিত, তাহীয় তুলনায় ইউরেপীয়দিগের কৃত 

ভারতের. জ্ঞ।ন-বিজ্ঞ।নাদি বিষয়ক উন্নতি অতি সীমানা বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
ভারতবানীর বর্তমান অতি দরিদ্র ও দাসবৎ অবস্থায় তাহাদিগের নিকট কোনও 

প্রকার বিশেষ উন্নতিরই আশ। করা যাইতে পারে না। মানুষ বুদ্ধধলে ঘষে সকল 
উন্নতি করিতে দমর্থ, তৎনমুহের মধো একটি শ্রেষ্ঠ উন্নতি ভারতব।মী সম্পূর্ণ নিজের 
চেষ্টাতেই করিয়াছে । জ্ঞানার্জন-বিষয়ে,বিশেষতঃ ইংরাজীভাষা ও ইংরাজী 
সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি-পাঁত বিষয়ে তাহ।রা যে সাফলা প্রদর্শন করিয়!ছে, তাহ। অতীব 
বিশ্ময়-কর। জ্ঞানোপার্জন দন্বন্ধে। একপ প্রতিকূল অবস্থায় ইউরোপের কোনও 
জাতি ঈদৃশ উন্নতি-সাধন করিতে পারিত কি ন।, সন্দেহ। 

যে সমাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও এইরূপ প্রতিভার পরিচয় দান 
করিয়াছে, যে সমাজে মহাত্মা শিবাজী, রাণা প্রতাপ, মহারাজ রণজিৎ 

সিংহ, বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাও, হোলকর, শিন্দে, নান! ফড়নবীন্, প্রতাপা- 

দিত্য, সীতারাম, আলিবদ্দী খা, হারদার আপি, টিপু স্থলতান, টোডর 
মল্ল, মানসিংহ প্রভৃতি যশম্বী পুরুষগণের সমুস্তব হইয়াছিল, যে সমাজে 
এখনও স্যার টি মাধব রাও, স্যার সালার জঙ্গ, স্যার কে শেষাত্রি আয়ার, 
(১) শ্রীধুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ৬ কান্ডিচন্ত্র মুখোপাধায় প্রভৃতির 

ক্কায় রাজকাধ্য-বিশারদ ব্যক্তি ও শ্রীযুক্ত সবরেশচন্ত্র বিশ্বাসের স্থায় সেনানী 
দেশীয় ও বিদ্েপীয় রাত্যের আশরচ্ছায়ায় প্রাদুভূত হইতেছেন, সেই 
সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা-দীপ্ত বৃটিশ শাদনাধীন তারতে হাইকোর্টের 
জঞ্জিয়তি অপেক্ষা উচ্চতর কার্ষে নিযুক্ত হইবার যোগ লোকের অভাব- 

(7). [ঢ 95865712005010) ৪20850115 00001066000 9515 00 10 076 
559096017 99965 870. 00 10 00613110151) 110510065) (17916 215 06 1 
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যাননিক অবনতি । ৪৩ 

সংঘটন কি ইংরাজ-শাসনের পক্ষে ঘোর লজ্জাঞনক ব্যাপার নহে? 
ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতীয় সমাজের নিকট যদি: পাশ্চাত্য আদর্শ- 

সম্মত রণ-কুশল সেনাপতি, সুবিজ্ঞ ব্যবহার-বিশারদ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ 
রাজনীতিক চাছিতেন, তাহ! হইলে অবশ্তই এত দিনে তাহ প্রাপ্ত হই- 
তেন। কিন্তু তাহারা ভারতবীয় সমাজে এ সকলের আবির্ভাব কামন৷ 

করেন নাই; তাহার! চাহিয়াছেন, ভারতে শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায়ের 
বাহুল্য; কাজেই ভারতের শতকর! ৮৫ জন আজ ক্ৃষিগগীবী-_ 
তাহারও অর্ধাংশ চিরকাল অর্ধীশন-ক্িষ্ট ! 

প্যাদৃশী ভাবন! হস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” 
মান্দ্রাজের ভূত্তপুর্রব কলেক্টার. ডবলিউ চ্যাপলিন সাহেব ১৮৩১ 

খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,__ | 
| 210 27910. 00০17960160 00 (0৬617710616 15 1506 08109186010: 17001 
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আমাদিগের ( ইংরাজদিগের ) শাসনের প্রকৃতি বিশেষ উন্নতির অনুকূল নহে। 
বরং উহ! উন্নতির গ্রতিকূল। 

মিঃ চ্যাপলিনের এই উক্তি এদেশের সন্কীর্ণ-চিত্ত রাজপুরুষগণের বদ্ধ 
কি বন্থুপরিমাণে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতেছে না? তাহার! উন্নতির 
অবকাশ-দান করিলে, কি এ দেশের অনেক স্থযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট 

রাজকার্যোর উচ্চতর বিভাগে আপনার্দিগের ম্বাভাবিকী প্রতিভার বিশ্্য়- 
কর বিকাশ দেখাইতে সমর্থ হইতেন না? : 

ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট উদারতাম্প্রকাশ করিলে এদেশে রাজকাধ্-পরি- 
চালন-ক্ষম যোগ্য ব্যক্তির অভাব সহজেই দূর হইতে পারে। কিন্তু 

অনেক রাজপুরুষই যে এদেশীয় ব্যক্তিদ্রিগকে উন্নতির অবকাশ দ্বান 
করিতে অনিচ্ছুক, রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ইতিহাসের পর্যযালোচন। 
করিলে তাহ স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। এই কলেজ দেশীয়দিগের অর্থে 
স্থাপিত হইলেও ইহাতে দেশীয় যুবকদিগের প্রবেশের পথ রাজপুরুষের! 
গ্রথম অবধি যথাসাধ্য কণ্টকিত করিয়া রাঁখিয়াছেন। এখন ত এ 
কলেজে বাঙ্গালী ও মহারাষ্টরীয্ শিক্ষার্থীদিগের গ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্বেও যখন সকল শ্রেনীর দেশীয় যুবকের এ 
কলেজে শিক্ষালাভের অধিকার ছিল, তখনও গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের 



গ্রতি যখোচিত সন্যবহার করিতে পারেন নাই-_তাহাদ্িগকে অবাধে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেন নাই। 
প্রথমতঃ দেশীক়গ্ণকে পরীক্ষায় যথারীতি পাস করাই হইত না। 
তাহার পর ঘাছার। পরীক্ষো্তীর্ণ হইত. তাহান্িগের মধ্যে অর্দেক লোক- 

কেও চাকরী দেওয়! হইত না। শ্রীযুক্ত নৌরোজী মহাশয় দেখাইয়া- 
ছেন, যে সময়ের মধ্যে ৯৬ জন শ্বেতাঙ্গ যুবক পাদ হইয়াছে ও তাহাদিগের 

৮৬ জন বড় চাকরী পাইয়াছে, সেই সময়ের মধো দেশীয় যুবক- 
ধিগের. ১৬ জনের ভাগ্যে পরীক্ষায় সাফল্য ও কেবল ৭ জনের ভাগ্যে 

চাকরী লাভ তাহা নিয়শ্রেরীতে ঘটিয়াছে! এ ক্ষেত্রে দেশীয় ছাত্র- 

_দিগের বুদ্ধিমত্ত। ও যোগ্যতা সম্বন্ধে রবার্ট রিকার্ডেসের মন্তব্য কতদূর 
প্রযোজ্য হইতে পারে, সে বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহ 

হইলে, তাহাকে এ রুড়কি কলেজেরই তদানীন্তন অধ্যক্ষ ল্যাঙ, সাবের 
রিপোর্ট পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। ১৮৭৭১ সালের রিপোর্টে 

তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, 
[701 07913970565 01105 00000, 2167 19097474016 09717111075 210 
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তাবাখ----বধোচিত আনুকূল্য ব! উৎসাঁই পাইলে এদেশীয় ছাত্রের যে ভান্কর 
ও স্থাপতা শিল্পে বিশেষ নৈপুণা প্রকাশ করিতে পারে, তাহ এ দেশের এঁতিহা'সক 
স্মৃতি-স্ত ও মনদিরাদির শিল্প-মষম! ও দৃঢ়তা অবলোকন করিলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন 
হয়। তাক্ার। যে হশ্খ্যার্দির উপকরণ-নির্বাচন ও তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংষোগ 
বিষদ্নেও ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষত। করিতে সমর্থ তাহ! দিল্লী বা লাহোরের যে 
কোনও পুরাতন সৌধশিধরের পহিত এলাহাবাদের অস্ত্রাগারের বা অধুনাতনকালে 
নিশ্সিত অধিকাংশ দেনানিবামের তুলন! করিলেই সপ্রমাণ হইবে। * 

' সন্দয় অধাক্ষ মহোদয় এই মন্তব্য, কর্তৃপক্ষের যে আনুকুলো এ 
দেশীয় ছাত্রদিগের বিশেষ উন্নতি ঘটিতে পারে বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন, 

, * স্বর্গীয় বন্ধিম বাবু তাহার “দীতারাষ” উপন্যাসে উদয়গিরির বর্ণনা প্রসঙ্গে 
'দবেশীয় স্থাপতা-শি্পীদিগের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! প্রতোক বঙ্গ- 
বাসীর মনোযোগ সহ্কায়ে পাঠ কর! উচিত । 



মানসিক অবনতি ৪৫. 

(দে আনুকুলা লাভ এ. পধ্যন্ত এদেশবাসীর ভাগ্যে ঘটিল না। আম্গকুল্য- 
(লাভ দুরে থাকুক, এক্ষণে বোম্বাই ও বঙ্জনেশীয় ধুবকদিগের রুড়কি' 
কলেজে প্রবেশের পথও রুদ্ধ করিয়! দেওয়! হইয়াছে! এই সকল 

দেখিয়া শুনিয়া! মি: থাকারের ও লর্ড লিটনের উক্তি ১০ পৃঃ ভারত 
বাসীর স্থৃতিপথে পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হুওয়। বিচিত্র নছে। 

উচ্চপদে ভারতবাসী | 

বুটশ ভারতীয় প্রজ। কার্ধ্যদক্ষতা__ প্রকাশের কত অল্প অবকাশ প্রাপ্ত 
5য়, নিযনলিখিত তাণিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তাহ। সকলেই হৃদর়জম 
করিতে পারিবেন । 

£বভাগ বেতন ইংরাজ-ফিরিঙী হিন্দু-মুসলমান। 
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পরর্র বিভাগ ৫০০-২ ১১৪ ৩ 

রাজন 7, ৫০০২ ৪৫ ১৪ 

বিবিধ ,, ৫০০. ২২ টি 

| শিক্ষ। ৫০০ ও তদধিক ১১৮ ২৪ 
; শিক্ষা ১০০০ এর অধিক ৪৮ ১ 
| আবকারি ৫০০ ও তদধিক এ ২ 
৷ বনবিভাগ এ এ ১৩৬ ১ 

। বাণিজ্য-শুন্ক সন ৩৬ ২ 
৷ পণুচিকিৎস! 0. ১২ রি 
: আর্কিওলজি মা: ৬ ১ 

কৃষি বিভাগ দিযে ৩ লি 

শাসন বিভাগ ৫০০ ও তাধিক ২২১ ২৭ 
জেলখান। রা, 94 ৪১ ৪ 
বিচার 2 ২৪৯ 8০৭ 
ড় মিরাজন্ব ঞঃ ৪ ৯৮ 3: ২৬১, 
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বিভাগ বেতন ইংরাজ্-ফিরিঙ্গী হিন্দু-মুসলমান । 
চিকিৎস1 ( সিবিজ ) 2 ১৮৩ ১০ 
সাঞরিক হিসাব যা ১৪ রিটা 
রাজনীতিক বিভাগ বির ১৩৫ ৪ 
পূর্ত ঠা ৫. ও ৩৪৫ ৫৯ 

অহিফেন 7 ৪২ ২ 
পুলিশ | ৬0. ২ ৩২৩ ৫ 
লবণ বিভাগ ০০, এপি ৩৭ ১ 

কোপথান। 2 ১৬ 
পাইলট . ০ ২১ 2 

মেরিণ নি 8 ১৪ শ 
স্টেট রেলওয়ে টি ২৪৫ ৯ 

ছাপাখান। পারি ৮ - 
ট্রেট রেলওয়ে ১২০০এর অধিক ৩৪ স 

ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ বেতনের পদদমূহে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী- 
দের কিরূপ বাহুল্য, উল্লিখিত তালিকায় তাহ। প্রতিপন্ন হইয়াছে । এত- 

ধ্যতীত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের অধীন সকল বিভাগেই উচ্চ পদে 
ইংরাজ-ফিপিঙ্গীর সংখাধিক্য পরিুষ্ট হয়। 

বিগত ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে, শুদ্ধ সিবিল বিভাগেই সর্বসমেত 
৮০৯* বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গ উচ্চ বেতনের পদসমৃহে অধিটিত ছিলেন । 
ইছািগকে বাষিক ৮,০০,০০,০০০ টাঁকা দিতে হইত | অধুন! ইহাদিগের 
সংখ্যা ও বেতনের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক বিভাগের 

ব্যয় স্বনন্্। ১৮৯৭ সালের পর উচ্চ পদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর সংখা 
কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহ! জাঁনিবাঁর জন্ত মাননীয্ন গোখলে গত মে মাসে 
লাট-সভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজপুরুষের! তাহাকে সে বিষ- 

য়ের সংবাদ দান করিতে সম্মত হন নাই। 
ইহাতে এক দিকে দেশের রাশি রাশি অর্থ বিদ্রেণীয়গণের হস্তগত 

হইতেছে, অপণ দিকে দেশবাসীর বুদ্ধি-বৃত্তি-বিকাখের__উন্নতি ও 
অভিজ্ঞতা-লাভের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে, কাধ্যে উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে । 
ফলে দেশের যে ঘোরতর ক্ষতি হইতেছে, যেরূপ খরবেগে ভারতবাঁসীর 
মানসিক শক্তির হানি ঘটিতেছে, একটি দৃষটান্তে তাহা পরিস্ফুট হইতে 
পারে। মনে করুন, আজ যদি ভারতবাসী কোনও প্রকারে মূলধন 
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ংগ্রহ করিয়! সম্পূর্ণভাবে আপনাদিগেরই তত্বাবধানে একটি বৃহৎ 
রেলপথ খুলিবার সন্কল্প করে, তাহা হইলে কি কেবল অভিজ্ঞ ও 
কার্য্যদক্ষ দেশীয়ের অভাবেই সে আঙ্কল অসম্পূর্ণ রাখিতে হয় না? 
সরকারি রেলবিভাগের উচ্চপদে যদ্ধি দেশীয়ের প্রবেশাধিকার থাকিত, 
যদি স্বদেশে রেল নির্মাণ ও পরিচালনকারধ্যে তাহারা অভিজ্ঞতা লাতের 
স্থযোগ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে কি তাহাদিগের সংকল্প বিফল হইতে 
পারিত ৪ ফলকথা, রাজ-শক্তি এসব বিষয়ে দেশবাসীর অভিজ্ঞতা- 
সঞ্চয়ের পথ নিরুদ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন, সকল বিভাগেই আমাদিগের 
উন্নতির প্রতিকুলত। কাঁরতেছেন; কাজেই আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে 
মহৎ-বাসনা-সমূহ অস্কুরিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছে না, আমা- 
দিগের আথিক ও মানসিক শক্তির দিন দিন হাঁস হইতেছে। 

«এই সকল কারণে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোথলে মহোদয় ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে, কি আধুনিক 
ক প্রাচীন কি সভ্য কি অসভ্য, কোনও রাঁজোই পরাধীন জাতির গ্রতি 

রাজশক্তির এরূপ নিষ্ঠুর বাবহারের উদ্বাহরণ দেখিতে পাওয়া! যায় ন! 
দেশবাসীর বিরূদ্ধে উচ্চ রাজকাধ্যে প্রবেশের দ্বার এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ 
করিবার প্রয়াম ইত্তঃপূর্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই । মিঃ আর, এন, কষ্ট 
নামক জনৈক অবসর প্রাপ্ত সিবিলিয়ান যথার্থই বলিয়াছেন-_ 

40196117706 00112705৩01 06 5৪]৪০ 18065) ৮:1709100 1076 311 নি 0) 
16510953% 01 0176 7710010-01995 [37600) (17৪ 17071 5০00) 00101 ৮1765 1015 
৯8121) ৮) ০00 8]] 5095 880017800705,777882825270 074 0৮:2/4 
£5520/5. 

ভাবার্থ--আ।কবর রাঁজ-কার্যো তাহার প্রজ।বর্গের যথাযস্তব নিয়োগ করিয়! 
তাহাদিগের প্রতিভ।র সম্পূর্ণ সদ্ধাবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমর। তাহা করি না। 

পরশ্র-কাতর মধ্যবিতু বৃটনের! ও ক্ষুধিত ম্কচের| এদেশের বড় বড় চাকুরীগুলি চায়-- 
কাজেই ভারতবাসীর সমন্ত উচ্চাকাও। পরিতৃপ্তির পথই রুদ্ধ হইয়াছে। 

এরূপ ব্যবহারের জন্ত লজ্জিত হুওয়! দূরে থাকুক, ভারত গবর্ণমেন্ট 
উচ্চপর্দে ২১ জন ভারতবাপীকে নিযুক্ত করিয়৷ অস্বাভাবিক গর্ব প্রকাশ 
করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। লর্ড কর্জন গত ১৯৪ সালের 
বজেটের আগোচনা প্রসঙ্গে বক্ত.ত!-কালে বলিয়াছিলেন,উচ্চপদে ভারত- 
বাসীর নিয়োগ-বিষয্লে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ধেরূপ উদারতা! পদর্শন করিতে- 
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_.€ছন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলন! পাওয়া ফা ন! (211967911 
065:21150 10 075 19690 011 076 ০110 )1 ইতঃপূর্বে 

উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙগদিগের যে তালিক! প্রকাশিত হইয়াছে, 

তাহার প্রতি নেত্রপাঁত করিলেই জর্ত কঞ্জনের উক্তির সারবত্তা সকলে 
বুঝিতে পারিবেন ! | 

মুদলমান আমলে আমাদিগের আর যাহাই কষ্ট থাকুক, মানসিক 
শ্কি বিকাশের পথ এরূপ রুদ্ধ হয় নাই, বরং নে পথ সম্পূর্ণ উদুত্ত 
ছিল। আকবরের রাজ্যে ৪১৪ জন মনসবদারের মধ্যে ৫১ জন হিন্ু 
ছিলেন। শাহজাহানের আমলে হিশ্ুু মন্সবদারদিগের সংখ্যা ১১৯ 
হুইয়াছিল। তাহার মনসবদারের যোট সংখ্যা ৬০৯ ছিল। প্রায় 

মননবদারেরই তুল্য ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্মচারীর সংখ্যা ইদানীং 
 ভারত-দাম্রাজ্যে সর্বপুদ্ধ ২ হাজার ৩ শত ৭৩টির কম নহে। ইহার 

মধ্যে কেবল ৯২টি পদে ভারতবাসীর নিয়োগ হইয়াছে। ১৮৬৭ সালে 
উচ্চ পদে ১২ জনের অধিক ভারতীয় কম্মচারী ছিলেন না। বিগত ৩৫ 
বর্ষে এদেশে উচ্চ পদের সংখ্য। ছিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তদনুপাতে 

দেীয়ের সংখয। ২৪ ন| হইয়া ২৯ হইয়াছে, ইহাতেই গবর্ণমেণ্ট উচ্চৈঃস্বরে 

আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতেছেন! ৯* বৎসর কাল আন্দোলন, 

আলোচনা, আবেদন, নিবেদন, রোদন ও চীৎকারাদ করিয়। আমর! 
গড়ে বৎসরে একটি করিয়। উচ্চপদ লাভ করিয়াছি, ইহ! চিত্ত করিলে 

আমাদিগের হৃদয়ে পজ্জার সঞ্চার হয়। শাহজাহান অযাচতভাবে 
হিন্দদদিগকে ১১০টি মনসব দান করিয়াছিলেন, ইংধাজের আমলে তণ্ত 
শোণিতকে সলিলাক1রে পরিণত করিয়াও হিন্দুরা ৭১টির অধিক উচ্চ 

পদ পায় নাই! অথচ রাজপুরুষের। [06%910016 11)৩181 ব| 
অতুলনীয় উদারতার গৌরব-ঘোষণায় গগন বিদীর্ণ করিতেছেন। এরূপ 
বিড়ম্বনা! এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভবপর । 

মধ্য এসিয়া, চীন, কোচীন, টংকিন, যবদধীগ, আলপরিরিয়। প্রভৃতি 
দেশের সহিত তুলন! ন! করিয়া ল্ কর্ন যদি তারতের ফরাসীদিগের 
পঞ্ডিচান্ীর সহিত লন! করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা! হইলে বোধ 
হয় দত ভৃত্িতে তাহার সন্কোচবোধ হইত। পঞ্জিরীর ব্যবস্থাপক 
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সত “অতুলনীয় উদারতার” আধার-স্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 

ন্যায় গ্রহসনমাজ নছে। তত্তত্য সভার নিব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে 

প্রজার পক্ষ হইতে একজন দেশীয় ফরাসী পাল্ণমেন্টে প্রবেশের 
অধিক্ষার পাইয়া থাকেন। আলজিরিয়াতেও ফরাসীদগের এইন্প 

বাবস্থ।, আছে। ভারতে শ্রী উদ্দার ব্যবস্থার অনুকরণ করিতে হইলে, 
লর্ড কঙ্জনকে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ-হইতে ২৮ জন নিব্বাচিত দেতীয় 
সদস্যকে এ দেশের প্রতিনিধিরূপে বিলাতের পালণমেন্টে প্রেরণ করিতে 
হইত। কিন্তু ভারত গবণমেন্ট একটি দেশীয় সদপ্যকেও পালামেন্টে না 
পাঠাইয়া ও সাম্রাজোর সমস্ত উচ্চপদগুপি শ্বেতাঙ্গদিগের জন্ত স্বতন্ 

করিয়া! রাখিয়া কেবল বাক্যকৌশলে জগতে অতুলনীয় উদ্বারতার 

(102178110 91)0381000160 11) 006 ৮0110 ) অধিকারী হইবার 

বাসন। হদয়ে পোষণ করিতেছেন। ইহা! অপেক্ষা বিড়থন! আর কি 

হইতে পারে? কিছুদিন হইল, এসিয়াখণ্ডে ফিলিপাইন ছীপপুঞ্জে 
আমেরিকার শান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শুনিতেছি, শীত্বই ফাঁলপিনো- 
দিগকে মাকিনেরা শ্বাধীনত।-রত্ব ফিরাইয়। দিবেন। সে যাহা হউক, 
ফিলিপাইন-ছ্বীপ-বাসীরা নিঃসন্দেহ আমাদিগের অপেক্ষা অ।ধক সভ্য 
বা বুদ্ধিমান নহে । তথাপি প্র দ্বীপের মাফিন গবর্ণরের কাধ্য-নির্ববাহক 
সভার (16০81৮০ 0০9000] ) ৮ জনের মধ্যে ৩ জন সদসা বশুদ্ধ 

ফিলিপাইনবানী! কিন্তু বিশাল ভারতায় সাম্রাজ্যের বড়লাট সাহেবের 

কার্ধয-নিব্বাহক সভায় একজনও দেশীয় সদসোর প্রবেশাধিকার নাই। 

অনুপম উদ্দরতা বটে! . | 

এই অতুলনীয় উদারতার উদাহরণ-্বরূপ কঙ্জন বাহাছুর দেশীয়- 
দিগের হাইকোর্টের জঞ্জিয়তী লাভের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় 
বৃটিশ সাম্রাঙ্জের হাইকোর্ট ও চীফ কোর্ট সমূহে সর্বস্তদ্ধ ৪১ জন জজ 

আছেন। এই ৪১ জনের মধ্যে » জনমাত্র দেশীয়--তাহাদিগের মধ্যে 
একজনও চীফ জগ্টিসের ( প্রধান বিচারপতির ) পদ্দ লাভ করেন না। 

ইহার সহিত ফিপিপাইন দ্বীপের দেশীয় ও বৈদেশিক জজের সংখ্যার 
তুলন। করিলেই সকলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদার! কিরূপ অতুলনীয়, 
তাহা! বুঝিতে পারিবেন। এই দ্বীপের জন-সংখা! ৯* লক্ষ মাত্র। 

রর ৰ 



৫৪ দেশের কথ।। 

এখানকার উচ্চতম বিচারালয়ে সর্বস্তদ্ধ ৬ জন জঙ্জ ও ১ জন প্রধান 
বিচারপতি আছেন । এই ৬ জন জজের মধ্যে ছুই জন ফিলিপাইনবাসী, 
তন্তিন্ন প্রধান বিচারপতিও ফিলিপিনো। ভারতে ৪১ জন জজের মধ্যে 

৯ জনমাত্র দেশীয়, ফিলিপাইনে ৭ জনের মধ্যে ও জন দেশীয়! ভারতের 
৬ জন প্রধান বিচারপতির মধ্যে এক জনও দ্েেপীয় নহেন, ফিলিপাইনে 

ষে একজন প্রধান বিচারপতি আছেন, তিনি মাঞ্ণ নহেন-_ফিলিপিনে। 
( ফিলিপাঁইনবাসী )। তথাপি লর্ড কর্ন বলেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ 

যেরূপ উদারত। প্রকাশ করিতেছেন, জগতে কোথাও তাহার তুলনা 

পাওয়! যায় না। লর্ড কর্ন এইরূপে অলীক উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, ধাহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-শাসন নীতিকে অনুদার বলিয়। 
মত প্রকাশ করেন, তিনি তাহাদ্দিগকেই মিথ্যাবাদী ও আতরঞ্জন-প্রিক় 
বলিয়াও প্রকাশ্য সভায় নির্দেশ করিয়াছেন! দগ্ধ-ক্ষতে লব্ণ-প্রক্ষেপ 

আর কাহাকে বলে? 

বাহার! রাজকার্য্যের উচ্চতর বিভাগে জীবন-যাপন করিবার সুবিধ! 

প্রাপ্ত হন, সকল দেশেই তাহাপিগের উপাজ্জিত অভিজ্ঞতা ও ব্ছদশিঠার 

দ্বার জাতীয় জ্ঞান- (1960798] 106611606) বুদ্ধির সহ্ভায়তা ভইয়। 

থাকে । কিন্তু ছুর্দেব-গীড়িত ভারতবাসীর কষ্ট-সাঞ্চত অর্থে যে অষ্ট 

সহশ্র শ্বেতাঙ্গ রাজ.পুরুষের আজীবন দেহ-পুষ্টি ঘটিগা থাকে, শাহাদিগের 
জ্ঞান ও বন্ুর্দশিভায় ভারতীয় জনসমাজ অতি পামান্ত পরিমাণেও 

উপকৃত হয় কি না, পন্দেহ। কারণ, যখন পরিণত বয়সে ইহার! 

রাজকার্ধা হইতে অবসরলাঁভ করেন ও.সমাজ ইঠাদিগের নিকট 

দীর্ঘকালের বনৃদপিত -সঞ্চিত জ্ঞানের অংশ-লাভ করিবার আশা করিতে 
থাকে, সেই সময়ে ইহার! বৃত্তি-গ্রহণ-পূর্বক হ্ছদেশে গমন কিয়! 
অকিঞ্চিংকর আমোদ-প্রমোদে কাল-ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন। যে 

দেশের কলাণে তাহাঁদিগের দারিদ্র্য দূরীভূত ও রাশি রা'শ অর্থ সঞ্চিত 

হয়। সেই দেশের সম্বন্ধে বৃদ্ধ বয়সে যে কোনও কর্তধায আগে, এ কথ! 

তাহাদিগের মনে স্বপ্নেও উদ্দিত হয় না। এ দেশে বাসকালেও জন- 

সাধারণের সছিত ।ম'শবার চেষ্টা কর! তীহাদ্দিগের অনেকে পদ-যধ্যাদার 

হানিকর বলিয়! মনে করেন। কাজেই চিরকাল উহার্দিগকে শোণত- 



মানসিক অবস্থা । - €১ 

ঘ্বানে পোঁষণ করিয়াও ভারহবাসী ইছাদিগের নিকট জাতীয় জান- 

বুদ্ধি-বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য কোনও সহায়তা প্রাপ্ত হয় 'না1।| অবশ, মিঃ 
হিউম, কটন, ডিগ্বী, থরবরণ, ওয়েডারধরণ প্রভৃতি ছুই চারি জন 
সহৃদয় ইংরাজ এবন্প্রকার ঘটনার ব্যভিচার-স্থল। কতিপয় মহান্ুভাব 
ইংরাজ এদেশে কখনও পদার্পণ না করিয়া ভারতবাসীরু হুখ-দারিদ্রোের 

আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়। থাকেন। এই উভয় শেনীর 

ম্হাজনেরাই আমাদিগের ধন্তবাদ-ভাজন। 

ভারতীয় শাসন-বাস্থ-বিভাগের উচ্চ পদসমূছে যদি বহুসংখ্যক 
দেশীয় সন্ত্ান্ত ব্যক্তির নিয়োগ হইত, তাহ। হইলে তাহার। আজীবন বাজ- 

সেবা কাঁরয়। যে কার্া-কুশলত1, বহু-ধখিত! ও দেশের অবস্থাদি বিষয়ে 

অভিজ্ঞত! লাভ করিতে পারিতেন, দেশের যুবক-সমাজ ব্হুপরিমাণে 

তাহার অংশভাগী হইতে পারিত। বুদ্ধদিগের আজীবন সংগৃহীত 

জ্ঞান নান] সুত্রে উত্তরবংশীয়দিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইত। সকল দেশেই 
এই নিয়মে সমাজের জ্ঞান ও বহুদশিতা উত্তরোত্তর বুদ্ধ পাইয়া থাকে । 

কিন্ত দুর্তাগ্যক্রমে আমাদগের গবর্ণমেন্টের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার 
দোষে.ভারতীয় সমাজে এই নিয়মে জ্ঞান-বুদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছে । 

এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ সামান্ত কেরাণাগরি করিয়াই 

বাদ্ধক্যে উপনীত হইতে বাঁধা হন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বাক্তগণ আপনা- 

দিগের কাঁ্্য-দক্ষত। বা বুদ্ধিম্ত। প্রদর্শনের যথো!চত অবসর প্রাপ্ত হন 
না। এবপ অবস্থায় দেশের ধুবকসমাজ কেবল পুস্তকগতা বিদ্ার 

সাহায্যে যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আধকারী হইতে পারিবে বা কাধ্যক্ষেত্রে 

নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা করা যুক্তি-সঙ্গত নছে। 
বিশেষতঃ যে দেশের বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্রাদগকে শেজস্বিত বা 

অধ্যবসায় শিক্ষ! দিবার প্রক্কষ্ট বাবস্থা নাই, ক্ষীণজীবী কেরাণীকুল, এবং 
রেভিনিউ ( রাজন্ব ), জুডিশিয়াল (বিচার ), ইঠ্রিনিয়ারিং (স্থাপত্য ও 

পুর্ত ) ও মেডিকেল (চিকিৎসা ) বিভাগীয় নিয্নশ্রেণীর কন্ধচারীর দল 
সৃষ্টি করিবার দিকেই যে দেশের শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃ-পক্ষীয়গণের 
সমধিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, সে দেশের যুবক-সমাঞজ্জ যখন অযোগ্যতার 

জন্ত তিরস্কৃত হয়, তখন তৃত-ধাত্রী ধরিত্রীকে দ্বিধা হইবার নিমিত্ত সকাতর 



৫২ দেশের কথা৷ 

প্রার্থন! করিতে দ্বততই প্রবৃত্তি জন্মে । শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরাজী অতি 
ছুঃখেই একদা ভারত-সচিব-মভোদয়কে বলিয়াছিলেন)__ 
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অর্থাৎ স্বদ্দেশে যুবকদ্দিগের স্থান নাই। 
দেশীয় রাজো অবসর-প্রাপ্ত দেশীয় সিবিলিয়ানগণ যাহাতে , কর্ণ 

গ্রহণ করিয়া ছুই পয়স! উপার্জন করিতে ন! পারেন, এবং আপনাদিগের 
অভিজ্ঞতার ফল দেশবাদীকে প্রান করিবার সুবিধা! না পান, গব্ণমেপ্ট 

সংগ্রতি সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের আদেশ ন| 

লইয়। কোনও দেশীয় নরপতি আর কোনও দেশীয় সিবিলিয়ানকে স্বরাজ্যে 

নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে । 
গধণমেণ্টের এই আদেশে দেশীয় রাঁজ্যবাসীদিগের বিশেষ ক্ষতি 

সাধিত হইয়াছে । গবণমেন্ট নিজেই বলেন যে, তারতীয় সিবিলিয়ান- 

দিগের গ্তায় কর্ণা-কুশল শাসক-সম্প্রদায় পৃথিবীর আর কোনও দেশে 
বিদ্যমান নাই। যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ কাধ্যদক্ষ কনম্মচারীদিগের 

সহ্থার়তালাভ করিয়া দেশীয় রাজারা শ্বরাজ্যের উন্নতি'সাধন কারবার 
চেষ্ট। করিলে তাহাতে গবর্ণমেন্টের আপত্তি কারবার কি কারণ থাকিতে 

পারে, তাহ! আমরা ধারণ। করিতে পারি না। যাহার হখ্যাতির 

সহিত শেষ পর্যান্ত বুটিশ গবর্ণমেণ্টের অধানতায় কাধ্য করিয়া! শাসন- 
কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার্দিগের দেশীয় রাজ্যে নিয়োগে 

গবর্ণমেন্ট আপত্তি করেন কেন? আমরা যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে 

বরোদ! রাজ্যে অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 

নিয়োগে বরং ম্বফলেরই উৎপত্তি হইগ্নাছে। তাহার [নয়োগের পর 

হইতে বরোদ! রাজ্যের বাণিজ্য-বিষয়ক কতিপয় অত্যাচার-মুলক ব্যবস্থা 
ও করের বিলোপ ঘটিয়াছে। কুধিজীবীদিগের রাজন্ব-দান-ব্ষয়্ক 
নিয়মাদির কঠোরতাও আংশিকভাবে তিরোহিত হইয়াছে । তত্তিন্ন 

শাসন ও বিচীর-বিভাগের পার্থক্যও সাধিত হইয়াছে, শিক্ষার ও'সার বৃদ্ধ 

পাইয়াছে। এই সকল সংস্কার-সত্ত্বেও রাজ্যের আয় কিছুমাত্র হ্রাস পায় 
লাই! তবে কেন গবর্ণমেন্ট সহসা দেশীয় রাজ্যে দেশীয় সাখলিয়ান- 

নিষ্কোগের বিশ্বোধী হইলেন? তাহার! কি দেশীয় রাজ্যের শাসন-সংস্কার 
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ও উন্নতি দেখিতে বাঁপনা করেন না? দেশীয় পিবিলিয়ানেরা বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের অধীনতায় কার্যাকালে হ্বেচ্ছামত আপনাদ্দিগের' বিছা 

বুদ্ধির বিকাশ দেখাইবার অবসর প্রাপ্ত ছন না'। দেশীয় রাজ্যে চাকুরি 

গ্রহণ করিলে তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনত! সহকারে আপনাদের 
কার্ধা-কুশলতা। প্রকাশ করিতে পারেন, হহ! গবণমে্টের নিকট আপততি- 

জনক বললিয়। বিবেচিত হইয়াছে । তাহারা বুদ্ধিমান্ দেশীয়দ্দগকে তীহ।- 
দের বুদ্ধি-বৃত্তি-পরিচালনের স্বাধীন ক্ষেত্র প্রদান করিতে অনিচ্ছুক । 

এইবূপে এক দ্দিকে, কার্ধ্য-ক্ষেত্রে রাজ-শক্তির অন্কূলতা. পদ্বোন্নতি, 

শ্বদেশ-সেবার কার্ধা-মূলক শিক্ষ! ও বনুদশিতা। প্রভৃতি লাভের বথোচিত 

পুবিধা না পাওয়ায় ও অপর দ্রিকে ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত হওয়ায় 
ভারতীয় জন-সমাঁজ দিন দ্দিন চরিত্র-গৌরবে ভীন হইতেছে। ছুঃখের 
বিষয়, গব্্ণমেন্ট তথাপি এ বিষয়ে প্রজা পুঞ্জের সহায়তায় অগ্রমর নহেন। 

১৮৯২ সাল পধ্যন্ত দেশীয়দিগের পদোন্নতি বিষয়ে যে অবস্থা ছিল, 

অদ্যাঁপি তাহাঁর কিছুমাত্র পরিবর্ভন হয় নাই। বিগত দশ বৎসরে 
শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর সংখ্যা! বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাদিগকে বিনিময়ের ক্ষতি- 
পুরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে.। পক্ষান্তরে মাসিক ৪০৫০ টাকার অধিক 
বেতনের প্র হইতেও কালা আদমিকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা আরব্ধ 

হইয়াছে । এই দুর্মূল্যতার দিনে মাসিক পরশ টাকাই এখন সাধারণ 
ভারতবাসীর কঠোর পরিশ্রমের ও যোগাতার চরম পুরস্কারে পরিণত 

হইতেছে! এই সকল অস্ুবিধা-সত্বেও যর্দি আমাদের উত্তর-বংশীক- 

গণের জ্ঞান-বল, চরিত্র-বল, কার্ধ্য-কুশলতা ও যোগ্যতা ন! হাস পায়, 
তাহ হইলে আর কিসে হাস পাইবে? 

দুরদশী রাজপুরুষেরাও এ সকল কথা অস্বীকার করেন নাই। স্তার 
হেনারী স্্রাচি সর্বপ্রথম এ বিষয়ে স্বীয় মত কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন। 
তিনি বলেন,-_. 
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৭0৮0) 70101) 900005 27085(018 0611805 00 0181) 09010128170, ৮76 25511 
১011৫, 00111310717] 006) ৮10] & 0০০0: 50109070001 500 ০: 0110 1003663 
10001010270) 6 001017001006 0026 07611701805 26 00171006 

ভাবার্--আমর! ইউরোপীয়ার্দগকে মোটা বেতন দিনা তাহাদিশের প্রলোগনে 
পতিত হইবার সম্ভ1বন। দুর্নীভূত করিয়। খাকি। কিন্তু যে সকল দেশীয়ের পূর্বব- 



৫৪ দেশের কথা। 

পুরুষের! পূর্ব্বে হয়ত বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাদিগকে ২০1৩০ টাক! - 
মাহিনায় সামান্য কাধ্যে নিযুক্ত করি, এবং তাহার পর বলি, _ভারতবাসীরা 
উৎকোচগ্রাহী বা ছুনীতি-পরারণ। 

এখন 0190006677060 73. 4১5 বলিয়া রাজ পুরুষেরা! এদেশের শিক্ষিত 
সমান্দের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। কিন্তু যে কারণে এই অসস্তেো!- 

ষের উৎপত্তি অনিবার্ধ্য হইবে, তাহ! বহুদিন পূর্বে কর্ণেল ওয়াকার নামক 
জনক রাজপুরুষ বুঝিতে পারিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া ছিলেন যে,- 

ভাবার্থ_ লোকের গৌরবকর উচ্চাকাজ্জ। পরিতৃপ্তির সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া, কেবল 

তাহাদিগের ধন-প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করিলেই যে তাহার। সন্তুষ্ট থাকিবে, এরূপ আশা 
কর| বুধ! । উচ্চ পদল।তের পথে কণ্টক1রোপ করিলে মনুষোর ম্বভাবতই মর্্মগীড়। 
উপাস্থ ত হয়, প্রজ্ঞ। নষ্ট হয়, বংশ-গৌরব ভীস পায়, এবং নিতাস্ত দুর্ববল ও অপদার্থ 

ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই চিত্তে ক্ষু্রতা জন্মে । উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এই প্রকার ঘটনাকে 
ঘোর অন্যায় বলিয়া মনে করেন। যতদিন পধ্যস্ত 'এইবপ ভাঁব বিদামান থ।কিবে, 

ভতদিন বৃটিশ শাসন এদেশবাদীর নিকট দুঃসহ গুরু ভারের ন্যায় প্রতীয়-মান হইবে। 

ওয়াকার মহোদয় একথাও বলিতে বিশ্বৃত হন নাট যে, অধিকাংশ 
শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ;-_- 

(01607 11170612106 0075 017110070107৭ 01006 511৮6১001)101610011054 
0! 1১76]09159 ০1 10007৩3, 

হয় কুসংস্কারের বশীভূত, ন! হয়, স্বার্২পরতার দ্বারা পারচালিত 
হইয়। ভারতবাসীকে অযোগা বলিয় নিদ্ধারণ করিয়া থাকেন.। বুটিশ 
ভারতীয় রাজপুরুষদিগের অবৈধ ক্ষমতা-প্রির়তা ও ভারতবাসীর 
অসন্তোষের বিষয় অবগত হইয়] ১৮৩৩ খ্ুষ্টাব্ডে পার্লামেণ্ট মহামভা উচ্চ 

রাজপদ্ধে ভারতবানীর নিয়োগ সন্বদ্ধে এক আদেশ প্রচার করেন। সে 
আদেশ কর্তবা-পরায়ণ রাজপুরুষদিগের দ্বারা কিরূপে অবজ্ঞাত হইয়াছে, 
লর্ড লিটন মহোদয়ের পত্র হইতে তাহ প্রদর্শন করিয়াছি । 

রাজার অবজ্ঞায় গ্রজাকুলের নৈতিক চরিত্রের কিরূপ অবনতি 
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হয়, বিজ্ঞবর স্যার টমাস মনরোর পশ্চাল্লিখিত মন্তব্যে মনোযোগ করিলে 

তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। 
৬৬৮ [01658 10 9001 00617 17701090161) 006 001010056 1770715 (176 17051 
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ভাবার্থ--আমর!। (ই"রাজেরা1) মুখে বলি, ভারতবাঁসীর উন্নতি চাই, কিন্তু 
কার্যত: এমন উপায় অবলম্বনের প্রস্তাঁণ করি, যাহাতে সাফল্য-লাভ সুদূরপরাহত 
হয়। যেমূল তত্ব উন্নতির প্রাণম্বরূপ, উন্নতি-বাদের পক্ষসমথক মহাশয়ের তাহার 

মম্যক পরিচয় অবগত নহেন বলিয়। মনে হয়। প্রকৃতিপুঞ্রের প্রতি ইহাদিগের 
সহ।নুভূতি ও বিশ্বান নাই, অথচ উন্নতির কামনায় জন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক- 
বিস্তারের জন্ত ইহার! বিশেষ ব্যস্ত । 

অতি অসভাতা'র যুগেও এতদপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত ও যুক্তিবিরদ্ধ মত পোষণ 
করিয়া কেহ কখনও অহহ্কৃত হয় নাই । ধন, যশ, ক্ষমত। বা উচ্চপদ-লাভের প্রত্যাশ। 

ভিন্ন কোনও দেশে কোনও কালে কি সাধারণের জ্ঞা নানুশীলনে প্রবৃত্তি হইয়াছে ? 
কেবল ইংরাজি বই প্ড়িলে কোনও ফলোদয় হইবে না। শুদ্ধ নীরস সাহিতো 

চ্চ। করিয়া কখনও কোনও জাতির চরিত্র উন্নত হয় না| সমাজের চারি ত্র-বল বৃদ্ধি 
করিতে হহলে ধন) মান ও উচ্চ রাঁজকা-লাভের পথ সরল করিতে হইবে। এই 

প্রকার পুরম্কীর-লাভের :সপ্ত।বন! না৷ থাকিলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত চচ্চাতেও 
কোনও জাতির চরিত্রগত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। অগ্ঠান্ত দেশের হ্যায় 
ভ|রতবর্ষের সম্বন্ধেও এই কথ! প্রযোজা। 

এমন কি, আমাদিগের নিজের সম্বন্ধেও একথ। খাটে । ইংলগুকেই যদি কলা পন্প* 
কীয় শাসনের শৃঙ্থলে আবদ্ধ হইতে দেওয়] যায়, তত্রতা অধিধাসীর্দিগকে রাজ-কার্ধয- 



৫৬. . দেশের কধা ॥ 

নির্বাহের অংশ-গ্রহণে, দাধারণের প্রদত্ত সম্মানলাভে ও উচ্চগণে ব লাভ-গরনক কার্ষে। 
যদি বঞ্চিত কর! যায়, প্রতোক বিষয়েই যদি তাহা দ্বিগকে বিশ্বাসের অযোগা বজিয়। 
অবহ্থেল! কর। যায়, তাহ! হইলে, তাহাদিগের জ্ঞানপবিজ্ঞ।ন ও পাহিত্য যতই পবিজ্র 

হউক নাকেন, উহ তাহদিগক অধঃপতনের হস্ত হইতে কখনই রক্ষা করিতে 
পারিবে না__ঢুই এক পুরুষেই তাহার! নীচ-প্রকৃতি, প্রবঞ্চক ও অসাধু জাতিতে 
পরিণত হইবে। 

ফলতঃ যে পরিমাণে আমরা উচ্চপদ ও রাঞ্জকার্যা হইতে ভ। রতবাসীকে: বঞ্চিত 
করিব, সেই পরিমাণে সমাজের মঙ্গলা মঙ্গলের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি কমিয়! যাইবে, 
তাহাদের চরিব্র-বলের হ+নি হইবে। 

ভারঞ্বাসী বুদ্ধি-বিকাঁশের অবসর-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় যেরূপে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইয়াছে. তাহার বিষয় ম্মরথ করিয়াই কটন সাহেব লিখিয়াছেন,-- 
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আম্দিগের শাসনে এদেশের আঠি লুশ্ ও হুনংস্কৃত প্রাচ্য শিল্পের বিনাশ ঘটিয়াছে, 
সমাজ হইতে দে সচল শিল্প-রচনার বিদ্য। পর্যাস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে 
অসংখা তন্তবায় অন্নাভাবে গতাস্থ ব। হীন-দশ। প্রাপ্ত হইয়াছে। যে গ্রতিত। উত্তর ভার- 

তের ভল-প্রণালী-নিম্মাণ-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিল, এবং আগ্রার তাজমহলে অপূর্ব 

শিল্প-নৈপুণোর পরিটয় দিয়ািল, আমাদিগের দোষে দে প্রতিভার বিলোপ সাধিত 
হুইয়াছে। কোন দেশ-ভক্ত.ভারতবানীরই নিকট এ দুম্ প্রীতিকর হইতে পারে ন। | 

সহাদয় মেরিডিথ টাউন্সেগ্ড মহোদয় তাহার *এপিয়া 'ও ইউরোপ” 

গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন, 
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বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের ষে নকল অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারত- 
স্বাসীর বন গৌরবের শিল্প, জ্ঞান ও বীরভাবের ক্রমিক বিলোপ একটি উল্লেখের যোগ্য 
ঘটন।। ভারতের স্থাপতা-বিদ্যা, হন্মা-বিজ্ঞান, সাহিত্য রচনা-কৌশল প্রভৃতি ক্রমেই 
বিলুপ্ত হইতেছে। এখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, ভারতবাসীর যে এ সকল 
বিষয় আয়ন করিবার শক্তি আছে, তাহ। তারত-প্রবাসী ইংরাজেরাও সহজে বিশ্বাস 



মাননিক অবস্থ]। ৭ 

করিতে চাছে ন1। অথচ ভারতবর্ষেরই হল্দ্যবিদ্গণ বারাধমীর স্কায় হুন্গার নগরীর 
নির্বাণ করিয়াছেন, এদেশেরই হীঞ্নীয়ারের। তাঞ্জোরের কৃত্রিম হুদ-সমূহ নিখাত 
করিয়াছেন, ভারতীয় কবিগণ এমন কবিত।-গীতি রচন। করিয়াছেন যে, তাহ! অদ্যাপি 

লোককে বহুক্ষণ ব! বছু দিবসপধাস্ত শ্রবণ কররয়াও ক্লান্তি অনুভব করে না। ইংলগে 
কবিবর টেনিসন ম্বীয় রচনার ছারা জনসাধারণকে যে পরিমাণে মুগ্ধ করিতে পারিয়া- 

ছেন, এখানকার কবিগণ স্বদেশবাসীকে নিঃসন্দেহ তদপেক্ষা। অধিকতর মোহিত 
করি তে*সমর্থ হছইয়াছেন। 

এইরূপে ইংরাজের সংঘর্ষে আমাদিগের শিবুষটী বিকাশের পথ 

নিরুদ্ধ, কার্যয-দক্ষতা-প্রকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, শক্তি-চষ্চার স্বাভাবিক 
অবসর বিলুপ্ত এবং দারিদ্র্য রোগ-শোক-ছৃশ্চিস্তাদির গ্রকোগ বন্ধিত 
হওয়ায়, আমাদের মানসিক শক্তির বিঁশষ্টরূপ হানি ঘটিয়াছে। এসডি 
ইংরাজের চরির-দোষও আমাদিগের মধো সংক্রামিত হইয়! বহু পরিমাণে 
আমাদের মানসিক অবনতি সংসাধিত করিতেছে। 

ইংরাজ-সংসর্গের ফলাফল। 

্বী্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইংরাজের সহিত ভাঁরতবাঁসীর প্রথম 
পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের পরই ভারতবাসী ইংরাজের যে মুণ্তি 
দেখিতে পাইলেন, রেভারেও এগ্ডার্সন প্রণীত চ1021191 20) ৬৮ 536০10 
10018 নামক পুস্তকে তাহার এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
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ভাখর্থ_ভরতের সাহন-ব্যবসাযী ইংরাজের সংখা যে পরিমাণে বাড়িতে 
লাগিল, ইংরাজের নুনাষ সেই পরিমাণে বুদ্ধি পাইল না। ইহাদিগের অনেকেই 
অসাধূত। ও অত্যাচার-মুলক কার্ধয করিত। বাধা পাবার ভয় ন| থাকিলে, 
কোম্পানির জাহাজের নায়কের! পর্যান্ত জলে স্থলে দন্যুত। করিতে ইতন্ততঃ করিতেন 
ন।। হিন্দু ও মুসলমানের। ইংরাজদিগকে শ্োখাদক, হরাপায়ী, অধম নরপণ্ 
বলিঘ্া মনে করিতেন। তাহাদিগের কার্যা-কলাপ-দর্শনে ভারতবাসীর এইরূপ 
ধারণ। হইয়াছিল যে, তাহার। নিজের পিতাকেও প্রতারিত কিতে পারে। 



৫৮ দেশের কথ!। 

যদি কোনও ভারতব্ষীয় বাবসায়ীফে কোনও দ্রব্যের মূজ্য তাহার প্রার্থিত মুলা 
অপেক্ষ! কম দান করা বাইত, তাহ! হইলে সে তৎক্ষণাৎ বলিত, “কি ? তুমি আমাকে 

থষ্টান বলিয়া ভাবিয়াছ? আম কি তোমাকে থৃষ্টানের মত ঠকাইতে যাইব ?" 

তদানীন্তন মহারাষ্ট্র কবি যুক্তেশ্বরের (জন্ম ১৬০৯ খু ) কাবোও 
ইংরাজ-চরিত্রের এইরূপ বর্ণনাই দেখিতে পাওয়! যায়। এই ইংরাজ 

যখন ভারতবাসীর শাসন-কর্তার আসন-গ্রহণ করিলেন, তখন অন্তঃসার- 

শূন্ত নীতি-কথার দন্ত-পূর্ণ ঘোষণার দ্বারা এদেশের অধিবাসীকে বল্রয়- 
বিমুঢ় করিয়া বাখিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। দুরদর্শী ব্যক্িগণ কিন্তু 
সেই সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতার 
স্থযোগ উপস্থিত হলেই সংসর্গ-দেষে ভারতবাসীর চরত্র-হানি ঘটিবে। 

লর্ড টেনমাউথ (স্যার জন শোর) বিলাতের কতৃপক্ষকে স্পষ্টাক্ষরেই 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে আধক সংখ্যায় ইউরোগীয়দিগের 
গতিবিধি ও ভারতবাসীর সহিত পরিচয় সংঘটন হইলে, ভাগতীয় 

সমাজের চরিত্র-বল ও পাশ্চাত্যদিগের প্রতি তাহাদ্িগের শ্রদ্ধা হাস প্রান্ত 
হইবে। তীহার উক্ত এই,__ 
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উনবিংশ শতাব্দীর গ্রারন্তে ইষ্ট ইগ্ডিয়া৷ কোম্পানির কতৃপক্ষীয়দিগের 

হৃদয়েও এই তয় অতিশয় এবল হইয়াছিল। ভারতবষীয় শিল্পীদিগের, 
নির্মিত বহু-সংখ্যক জাহাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে গমনা- 

গমন করিত। এই দেশের লঙ্বরের। এ দমকল জাহাজের পরি- 

চাগনা-কার্যে নিষুক্ত ছিল। মুতরাং বিলাতের জণ-সাধারণের 

সহিত তাহাদিগের প্রতাক্ষ পরিচয় ঘটিবার পথও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। 
কিন্ত বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহময় উজ্জল আদর্শ এ দেশবাসীর 

সমক্ষে স্থাপন করিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্দ ভারতীয় সমাজের শ্রদ্ধা-ভক্তি 

আকর্ষণ করিবার ষে চেষ্টা করতেছিলেন, এই পরিচয়ে তাহা বিফল 
হইবার সম্ভাবন| ঘটিয়াছিল। এই কারণে কোম্পানির ডিরেক্টারের 
বিশেষ উদ্ধিগ্ন হইয়া! উঠিয়াছিলেন। প্রতীকারের জন্ত__ইংরাজ-চরিত্ের 



মানসিক অবস্থা । ৫৯. 

শুনামরক্ষার জন্ক, অবশেষে তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় লঙ্করের' বিলাতে 
গমন নিষিদ্ধ করিতে হইল | এ বিষয়ে তীহাদিগের নিজের উত্তি এই, 
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ভাবার্থ-__ভার ঠবযাঁর লক্করদিগকে পোত-চ।লনার কাধ্য হইতে বিতাড়িত করি- 
বর ইহাই একমাত্র কারণ নহে। আমাদিগের (ইংরাজের ) জাতীয় চরিত্রের 

কলগ্ক ব। ধশ্ম-নীতিজ্ঞানের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ। আমাদিগের পক্ষে 

লজ্জার কথ! হইলেও ইহা ধতয ষে, ভারতনর্াঁয় মুসলমান নাবিকেরা এদেশে 
আমিলে আতি বাঁতৎস দৃগ্ঠ তাহাদের নয়নগোচর হয় । ভারতবর্ষে অবস্থান-কালে 
ইউরোগীয় চরিগ্রের প্রতি তাহাদিগের যে শ্রদ্ধা ও সনম্ম।ন জন্মিয়া থাকে, এখানে 

আমিলে তাহা অচিরাঁৎ বিনষ্ট হইয়। যায়। তাহাদিগের সঙ্গে ষেসামাগ্ অর্থ 
থাকে, এখানকার লোকে, তাহার সমস্ত অপহরণ করিয়া লয় এবং হুতভাগাদিগকে 

বগ্ুহীন নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য করে। তাহার পর 
লক্করের! স্বদেশে ফিরিয়। গেলে এই বীভৎস কাণ্ডের বিষয় সকলের নিকট প্রকাশ 

করে। এইন্ধপ কলঙ্ক-জনক বিষয়ের প্রচার হইলে এসিয়া.নিবাসী প্রজাধৃন্দের 

ত্তে আমাদিগের সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণার মঞ্চার ন। হইয়! থাকিতে পারে না। 
আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের মহত্ব বিষয়ে তাহাদিগের অনুকূল ধারণ! হইক়াছে 

বলিয়।ই এ .দশে আমাদিগের শাসন-কাধ্য সহজে স্ুচার রূপে চলিতেছে । 'ুরদেশে 
যেস্বপ্লনংখাক সদ্বশজাত ইংরাজ বাদ করেন, উ।হ।দিগের বাবহার-দ্রশনে আমা- 
দগের প্রতি ভ'রতবাসীর বে শরদ্ধ! জন্মিয়াছে, তাহ] যদ বিলাত-ফেরত লম্করদিগের 

প্রচারিত সংবাদের ফলে নষ্ট হয়! যায়, যাদ আমাদগের চরিত্রের হীনতা তাহা- 
'দগের নিকট প্রকাশ পায়, তাহ হইলে অতি বিষময় ফলের উৎপত্তি হইবে। 

কর্তৃপক্ষের উদ্দোপ্ত যাহাই থাকুক, তাহাদিগের এই প্রকার সতর্কতা! 
অবলম্বনে ধর্শ-প্রাণ ভারতবাসীর এক ধিষয়ে বিশেষ উপকার হইয়াছে, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ চরিত্রের অপরুষ্ট অংশ এরূপ ভাবে 
গোপন ন। করিলে ভারতবাপীর অধিকতর নৈতিক অবনতি পাধিত 



৪ দেশের কথ!। 

হইত, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। অনুকরণ-প্রিয় দুর্বল ভারত- 
বাসীর সমক্ষে এরূপ হীন আদর্শ গ্রকাশমান থাকিলে এই দেশীম হিচ্দু 
সুমলমান সমাজের সাত্বিক ভাব বছু পরিমাণে অপচিত হুইত। কোম্পা- 

নির ডিরেক্টারের৷ দে অপকারের পথ কিয়ৎপরিমাণে নিরুদ্ধ করিয়। 
ভারতঝসীর ফতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন । ূ 

স্থথের বিষয়, ইংলগ্ডের ধনবুদ্ধির সহিত ইংরাঁজ-চরিত্রের এই অপ- 
কষ্টতা, কিয়ৎপারিমাণে দূরীভূত হইয়াছে । এখন ইংরাজের আয় গতি জনে 
গড়ে বার্ষিক অন্যান ৯৩২ টাকা, গড়ে এত্যোকের সাঞ্চত ধন ৪৫০০ 

টাকা। সুতরাং দারদ্্যের তাঁৰ তাড়নায় ইংপণ্ুধাপীকে আর পূর্বের 
হ্যায় পদে পদে নীচতা, [মথ্যাচরণ ও অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ কর্রতে 

হয় না। ইহার উপর শিক্ষার [বস্তারেও কিছু সুফল ফণিয়াছে। 

“সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশের রেলে বেশ ভাল করিয়া গণক কারয়াও 
কোন জিনিদ পাঠাইলে পথে তাহার অদ্ধক চুরি যায়, কিন্তু ল:ঠে দেখিয়াছি, 
বাঝ চাবিবন্ধ ন। কারযা নিপল পঠাইয1ও চুরি বায় নাই। ষ্টেশনে [গরা গেজ 
লইয়। নুটেদের [বংবা কেরাণ। বাবুদের মর্গে কিছুই বক।বকি করিঠে ১য় না। কেন 
একবার লগে ওজন ক্রিতেও বলে না। (১) আপনি যদি ধলেন £থ, আমর 
জগেজ বিন! মাশুলে যাইবার যোগ্য নয়, হাহ| হলে আপনি ওজন কর/ঠয়। ম।শুল 
দিতে পারেন ; নতুবা বাধে লগেজ লইয়া গড়িতে উঠিলেন। কেও টিকিট 
পরীক্ষা করা নাই। অনেক স্থলে টম গাড়ীতে টিকট দিবার [নয়ম নাত. কণার্টী, 
রের কাছে ভাড়া দিলেন) হইয়া গেল । 

: সঞ্জীবনী, ২৬শে চৈত্র ১৩০৯। 

এ বর্ণনা মতা হইলে, এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে 
পারে? ইংরাজ 'এখন আমাদের রাজ, নানা |ধ্যয়ে আমাদিগের 
আবর্শ-্থানীয়। ইংরাজের চারত্র যত উন্নত শুহধে, আমাদগের স্তায় 
অনুকরণ-প্রিয় প্রজ্জার পক্ষে উহ! ততই মঙ্গলকর হইবখে। রাজের 

্যায়-পরতা৷ বৃদ্ধি পাইলে, বৃটিশ প্রজার সমন্ত আধকাণ ৪ সুখ-সম্পদ 

আমাদের সুপ্রাপা হইবে। 

(১) নময়ের অভাব ও কাব্যের বাহলা কি এই প্রকার বাবস্থার অগ্ভতষ 
কারণ নহে? 



মানসিক অবস্থা । ৬১. 

কোম্পানি যে ভয়ে এদেশীয় লম্করদদিগের ইংলতও গমন নিষিদ্ধ 
করিলেন, সে ভয় সমাক্ দূরীভূত হইল ন1। ইংরাজ্ের স্থনাম রক্ষার 
জন্ত লঙ্করদিগের জীবিকা-নির্বাহের উপায় বিলুপ্ত করা হল; কিন্ত 
অতীষ্ট সংকল্প স্মিদ্ধ হইল না । লর্ড টেন্মাউথের উপদেশ উপেক্ষিত 
হওয়ায় দূলে দলে ইংরাজ এদেশে আসিতে লাগিলেন। ইংরাজ-চরিত্রের 
যে অংশ লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষ দেশীয় লম্কর- 
দিগের অন্নে ধুলিমুষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন, এই ঘটনার সে অংশ ভারতবর্ষে 
আসিন্ব আত্ম-প্রকাশ করিল! স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের পনীলদর্পণ” পাঠ 
করিলে এই অংশের সুস্পষ্ট চিত্র পাঠকের নেত্র সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে। ॥ 

ঈংরাঁজ চরিত্রের এই অপরুষ্ট অংশের সংঘর্ষে আমাদের স্বদেশবাসীর 

চরিত্র কতদূর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা! নীলকরদিগের গোস্ত! 
ও দেশীয় অন্ুচরগণের চরিন আলোচন। করিলেই সকলে বুঝিতে 
পারিখেন। রাজ-জাতির সদ্যবছারে প্ররুতি-পুজের চরিত্র কতদূর 
উন্নত হয় এবং স্টাহাদদিগের নিকট অসদ্যবহাঁর লাভ করিলে প্রজার 
তোবামোদ-প্রিয়ত| কিন্ুপ বুদ্ধি পায়. বিবিধ সদৃগুণের কিরাপ হ্রাস হইতে 
থাকে, ইতিহাসে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং 
উল্লিখিত কারণে, ভারতীয়-বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রজার মানসিক 

বলের কিরূপ হানি হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বর্ণন! না করিলেও, সহজেই 
অনুমিত হইতে পারে। 

শীলকরদিগের অত্যাচারের দমনে খিলাতের কর্তৃপক্ষ মনোযোগী 
হর পঙগ দেশবাসীর দন্মুখ হইতে ইংরাজ-চরিত্রের কুতৎ্সিত অংশের 
দশ ক্রমশঃ অপসারিত করিলেন। সা'ত্বকতা-প্রিয় বাঙ্গালী নরকের 

দৃণ্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিণ। ইহার পর সর্ধজন-পূজ্য। মহারাণী 
।ভক্টোরিয়ায় শাসন-কাল সমাগত হইল, উচ্চবংশীয় সদাশয় ইংরাজগণের 
আগমনে দেশের নৈতিক অবনতির আত কিয়ৎপরিমাণে প্রতিক্দ্ধ 

হইল । কিন্তু দীর্ঘকাল অসৎ-সংসর্গে যাপন করিলে সংসঙ্গ লাভ করিয়াও 

লোকে সহজে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয় না । আমাদিগের অবস্থা এক্ষণে 

অনেকাংশে সেইরূপ হইয়াছে। 



৮, দেশের কথা। 

বঙ্গবিভাগের নৈতিক কুফল । 

বঙ্গবিভাগ বিষয়ক সরকারি মন্তব্যের উপসংহারে লর্ড কর্জন বলিয়- 
ছেন,-__পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের প্রজাপুঞ্জের সহিত গবর্ণমেন্টের ( রাঁজ পুরুষ- 
দিগের ) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনই তাহার ব্্গব্ভাগ প্রস্তাবের একটি প্রধান 
উদ্দেশ্তা। কারণ শাসক ও শাসিতের মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ঘটে, ততই 
শাসনকাধ্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং তাহাতে প্রজাকুলের মঙ্গল 
ঘটে, তাহাদের স্থথ সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়। লর্ড কজ্জনের 
এই উক্তির একাংশ সত সন্দেহ নাই। প্ররুতিপুঞ্জ যত নিকটে থাকে, 

রাজপুরুষদ্দিগের ততই শাসন ও শোষণের মুবিধা অধিক হয়) কিন্তু 
তাহাতে প্রজার সখ সমৃদ্ধি বাড়িবার সম্ভাবনা কোথায় 2 শান্ত্রকারেরা 
বলেন, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ন্যায় রাজার অত্যাসন্ন ভাব বা অতিসান্লিধ্য 
প্রজার পক্ষে অমঙ্গগের কারণস্বরূপ হইয়া থাকে | স্বদেশী ৪ সম- 

ধন্মী রাজার সাঁহত ঘনিষ্ঠতাক প্রজার কিছু মঙ্গল সাধিত শর, স্বীকার 
কাঁর॥ কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় ব্ষম-দশাগ্রস্ত পরাপান দেখে রাজা 
প্রজার ঘনিষ্ঠতায় প্রজার হষ্ট অপেক্ষা আনিষ্টের সম্থাবনাহ অ'ধক। 

এরূপ ঘনিষ্ঠতায় ধন্ম ও সমাগত বিপ্রণের উৎপত্তি হয়। আমাদের 
রাজার জাতি যদি খুষ্টান ও ইউরোপীয় না হইতেন, তাহ! হইলে লর্ড 

কর্জনের প্রার্থিত ঘনিষ্ঠতায় প্রজাকুলের কিন্পৎপরিমাণে মঙ্গল ঘটলেও 

ঘটিতে পারিত। কিন্তু খুষ্টান ইউরোপীয়ের সংস্পর্শ ভাএতববাযাদগের 

স্থায় প্রাচাজাতির পক্ষে বিবম অনিষ্টকর বহিয়া পান্চ।তা মনী!ধগণই মত 
প্রকাশ কারয়াছেন। মাননীয় মিঃ ছলউ মেকেপ্রি বলিয়াছেন 
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প্রদেশ বত আধক্ কল জামা শাসন কাঁপা অ।সিতে!ছ, মহ প্রদেশের 
লোক তত অধিক পরিমাণে অপত্য-পরায়ণ ও মোকদমা-প্রিয় হয়ছে, লোকের 

নৈতিক অধঃপতন হহ্য়ছে, ধ্রুব বিষয়ে সন্দেহ বৃদ্ধি পাভয়াছে, মোটের উপর 
তাহাদের নম!ঙগের সদৃঢ় ভিত্তি পথ্যন্ত (বচালত হইয়।ছে। 

কাণ্ডেন ওয়েষ্টমেকট মহোদয় বলেন; 



মানসিক অবস্থা! । ৬৩ 
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কলিকাত। মান্দা অথবা বোম্বাই প্রভৃতি ষে সকল নগরে অধিক সংখাক 

শ্বেতাঙ্গ বাস করিয়। থ।কে, মেই সকল নগর অপেক্ষা, শ্বেতাদসংশ্রব-শূন্ হিন্দু ব! 
মুসলমানৎ্প্রধান স্থানে, সত্যের ব্যভিচার অল্পই দৃষ্ট হয়, একথা স্বীকার করিতে 
আমি কুঠিত নহি। 

্তার জন শোর বলিয়াছেন, 
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অথ।ৎ ইহ। এক প্রকার সব্বজন-স্বীকৃত সতা ষে, ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর 
সম্বন্ধ যত ঘ'নঠ হয়, ততই ভারতীয়পিগের চরিত্রের ও অন্য সকল বিষয়েরই উত্ত- 

রাত্তর অবনতি ও অপকধ ঘটতে থাকে। 

অতএব ইংরাজ যাহাতে আমাদিগকে দুর হইতেই শাসন করেন, 
তাহাই আমব। প্রার্থনীয় বলির! মনে করি। তাই কর্তৃপক্ষ পুর্ব ও উত্তর 
বঙ্গের সহিত গবর্ণমেন্টের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব-সাধনে উদ)ত হইয়াছেন দেখিয়া 
দেশের ধন্ম-প্রাণ, সমাজ-নিষ্ঠ ও নীতিপ্রিয় ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে আতঙ্কের 

সঞ্চার হইয়াছে। যে সংআবে সমাঞ্জের শৃঙ্খল! নষ্ট হয়, ধন্ম-গগতে ধিগ্নব 
বটে, নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রদারিত হয়, কোন্ শ্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্জি 
সে সংশ্রবকে প্রর্থনায় ধাঁশয়া মনে করিবেন? 

মানসিক অবনতির অন্যান্য কাঁরণ। 

ইংরাজের কতিপয় জাতিগত দোষের বিষয় ইতঃপূর্বে (৫ম পৃঃ) 
উল্লিখিত হইয়াছে । সেই সকল দৌষের মধ্যে ইংরাজের সহবাস-গুণে 
বগাদিত।. অহস্কার ও আত্ম-নুখ-পরায়ণত! প্রভৃতি দোষ আমাদিগ্ের 
মাধা সংক্রামিত হইয়াছে, একথ| সকলেই স্বীকার কবেন। ইংরাজের 
প্রণীত বিধি-ব্যবস্থার ( আইন কাম্থুনের ) দোষে এদেশের ধর্মাধিকরণ 
( আদালত ) মিথ্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে । সেকালে পঞ্চার়তের 
বিচারে মিথা।চারের এরূপ প্রাছুর্ভীব ছিল না। এক দিকে অবস্থাভিজ্ঞ 
স্থানীয় পঞ্চায়তের সমক্ষে মিথ্যা কথ! বলিয়া অব্যাহতিলাভ ও সমাজে 
সম্মান রক্ষা কর! যেমন সুসাধা ছিল না, অপর দিকে ৫সইরূপ আইনের 



২৬৪. দেশেক কথ! । 

_কুটতর্কের আশ্রয়ে প্রক্কত তথ্য উপেক্ষিত হইত না। এখন দেশের 

সর্বত্র পাশ্চাত্য-রীতি-সম্মত ধর্মীধিকরণ গ্রতিঠিত হওয়ায় মিথ্যাচার, 
এদেশে সমধিক আধিপত্য-লাভ করিয়াছে। 

ইংরাজের প্রেছিজ বা সম্মানের দায়ে ভারতবাঁসীর ধর্শবুদ্ধিতে দ্বিধা- 
ভাব উপস্থিত হইয়াছে । এদেশে শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হওয়ায় নানানঞ্ে দেশবাসীর সহিত তাহাদিগের সংঘর্ষ ঘটবার সম্তাবন! 

বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংঘর্ষ-্থাত্রে ভারতবাসী অহরহঃ দেখিতেছে যে, 

রাজজাতির সম্মান-রক্ষার র্যপদেশে আমাদ্দিগের গায়-'বচার-গ্রাপ্তর পথ 

প্রতিপদেই রুদ্ধ হইয়! যায়, সতোর বিধান লঙত্খিত হয়, ধন্য উপহত 

হয়েন। পাপিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আসামীকে রক্ষা করিধার জন্ত হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি পথ্যস্ত অধর্মের আশ্রয় গ্রহণে বিন্দুমার সন্কোচ বোধ 
করেন না। পরস্ত এইরূপে যাহারা সত্যপথ লঙ্ঘন করেন, তাহাদিগের 

অচিরে পদোন্নতি ও সম্মান-বৃদ্ধি হয়, ছাপরা ও নোয়াখাণির পেনেল- 
বিপ্লবে লোকে তাহ! দ্বেখিয়াছে। কেপকলোনি প্রভৃ(তি "রাজ উপ- 

নিবেশে ভারতবধীয় সন্ত্রাস্ত বাক্তিরও ফুটপাথে গমন নিষিদ্ধ, না91,?াহণে 
শ্রমণ দণ্ডার--ইত্যাদ্দি সংবাদ 'আজ কাল সাপ্তাহিক পত্রের সাাষো 

প্রায়ই দেশের অসংখ্য লোকের কর্ণগোচর হয়। পক্ষান্তরে ভারতবাসী 

ইহাও নিতা দেখিতে পার যে, ইংরাজেরই ধর্ুশাক্ব-ব্যাধ্যাতারা এদেশ- 
বাসীকে মানব-মাত্রেয় ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্ব-মুলক সামাবাদ শিক্ষা 
দিবার নিমিত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন, দ্গ-জাতীরদিগকে নোটবের 

সহিত ভ্রাতৃত্ব ঝ। মমত। শখাইবার জন্ত তাহার শতাংশের একাংশও 
আগ্রহ গ্রকাশ করেন না। সব্বদ| সব্বত্র এইরূপ বিগদৃশ বাখহার ও 
দৃহ্ট নয়নগোচর হইলে, অন্ুক্রণপ্রিয় পরাধান জাতির নিতা ধন্মে আস্থ। 

বৃদ্ধি পায় না, চরিত্র উন্নত হয় না,২-.একথ 'বজ্ঞ ব্যক্কিমার্রেই স্বীকার 

. করেন। ইংরাঙ্গ-চরিত্রের এই সকল দোষের সংঅবে আমাদিগের চি- 
ত্রের যে অবনতি সাধিত হইতেছে, স্থকবি ও চিন্তাশীল লেখক প্রীযুক্ত 

- রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর তাহা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,-- 
ইহাতে (ইংরাজের বিসদৃশ বাবহারে ) আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট 

কি হইতেছে, তাহা লইর। হ্চিস্তাগ্স্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ 
: এই থে, জানাদের নন হইতে কব ধর্মে বিশ্বাস শিখিল, ও সত্যের জাদর্শ বিকৃত 



_ মানসিক অবনতি | তি, এলি ৬৫ 

হইয়া ধাইতেছে। মামরাও প্রয্োজনকষে সকলের উচ্চেস্থাব দিতে উদ্যত হটাছি আমরাও বুঝিতেছি, পলিটিক্যাল উদ্দেন্ত সাধনে ধর্ণবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব ক্ষরা অনাবন্ক । অপমানের দ্বার! যে শিক্ষা! অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে,।সে শিক্ষায় হাত হইতে নিঞ্েকে রক্ষা! করিব কি করিয়।......অতএব ইচ্ছ। করি, না করি, বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়। ধরিয়। যে সকল শিক্ষা দিতেছে, তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে । | নি 
আমরা আজকাল রাষ্ট্রগত একান্ত সবর্থপরতাকেই সভাতার'একটি মাত্র মুকুট মণি ++ বলিয়া ধরিয়! লইয়ছি। ++দোঁকানদারীর,মিধা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি। আমর! ট।কাকে মনুষ্যত্বের চেয়ে ড় এবং ক্ষমতাকে মঙ্গল এতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া জানিয়াছি, তাক'এতকাল যে ম্বাত।(বিজ নিয়মে 

আমাদের দেশে লে।ক-হিতকর কর্ম ঘরে খরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহ হঠাৎ বন্ধ হইয়। গ্েছে। শিশুকাল হইতে বিদ্বেশীকে একমাত্ত ওর বলিয়া মান] অভ্যাস হওয়াতে তাহাদের কথ।কে বেদ বাক্য বলিয়! স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন হইয়ছি।” ( বঙ্গদর্শন ১৩০১ সাল ।) ্ 
মাদকসেনে মানসিক শক্তির কিরূপ হ্রাস হয়, চরিত্র-বলের কিরূপ 

হানি হয়, তাহা কাহারও অবিদ্িত নছে। কিন্তু আমাদের অর্থ-লুন্ধ 
গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে মাদক-সেবী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ব করিতে" ছেন। আ'ফমের-চাষে এদেশবাসী কৃষকের কখনই বিশেষ অন্থুরাগ 
ছিলনা, বরং অনেকে সে বিষয়ে যথোচিত বিরাগ-প্রদর্শন করিত। কিন্তু 
গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র রুষকদ্দিগকে টাকা দাদন ও অন্ত প্রলোভনে মুগ্ধ 
করিয়া আফিমের চাষে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত 'করেন। বঙ্গের ভৃতপূর্বরব 
ছোট লাট স্তার সিদিল বিডন বিলাতের ফাইন্টাব্স. কমিটীর সমক্ষে সাক্ষা- 
দান-কালে স্পষ্াক্ষরে বলিয়াছিলেন যে... | 
৩ 050৮610070116 ৮0010 01090171706 08 05050 007) ৪0০01১075 300018. ন:০০0756 1) 81) 002910978075 85 (0 18. 06161671005 66৫ 0/10101 00105 10101) [1090000 977 079 00118 00 ৮1707716৮85 5010, | 
অর্থাৎ অহিফেন-সেবনে প্রন্মার চরিত্র-বল বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্থায় 

গবর্ষেণ্ট সম্ভবতঃ কখনই ই লাভজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ ক্বরিতে 
পারিবেন না।”” বলা বানুলা, শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান পোষণে ত্র অর্থ 
ব্যয় করিয়া! রাজকোধ শূন্য না করিলে গবর্ণমেপ্টকে এই ছুর্নাতির পৃষ্ঠ- 

পাষণ করিতে হইত না. ৬১০ ৬ 
কুষকদিগকে টাকা দাদন করিয়াই গব্ণমেন্ট ক্ষান্ত হন দাই। 

এদেশবাসীযুবকদিগের যাহাতে ্মহিফেনে আসঙ্ি জন্মে; তাহারও জন্ত . 



ছি . জেশের কথা। 

অতি গঠিত উপায় অবলছিত হইয়াছিল। ব্রহ্ধদেশের ভূতপূর্বব সহকারী 
কমিশনার মিঃ হাইড বলেন, 

07227155৪73 516 1805 % 3617881 86715 ০ 10000000090 09৪ 0 
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এজেন্ট নিযুক্ত করিয়। অহিফেগের প্রচার বৃদ্ধির জন্য নঙীদেশে যথারীতি চেষ্ট। 
হইয়াছিল। তরুণ যুবকদ্ধিগের যাহাতে অহিফেন সেবনে আসক্তি জন্মে তাহার 

জচ্চ বিধিমতে চেষ্ট| করা হইয়ছিল। 

সাইগ মহোদয় এই চেষ্টার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহ! 
এইরূপ,-_গ্রামে গ্রামে গ্রথমে আফিমের দোকান খোলা হইল। তাহার 
পর পল্লীবাসী যুবকদিগকে দোকানে ডাকিয়া বিনা-মূল্যে অহিফেন বিতির- 
ণের ব্যবস্থা করা হইপ। কিছুদিন পরে যখন হুতভাগ্যদিগের অহিফেন 
সেবনে অভ্যাস জন্মিল। তখন অতি অল্লমূল্যে এই বিষ বিক্রীত হইতে 
লাগিল, ক্রমে যে পরিমাণে যুবকদিগের নেশ! বাড়িতে লাগিল, গবর্ণমন্ট 
সেই পরিমাণে উহার মুল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু- 
দিনের মধ্যে দেশের নান। স্থানে আহফেনের প্রচার বাঁড়িল-_পল্লাবাসী 
যুবকদল আফিমখোর হইয়া উঠায় পশুর অধম হইল! 

যে সুরা এদেশে লোকের "অপেয়” ও “অন্পৃন্ত'” ছিল, তাহার 

স্রোতে আজকাল সমাজ ভাসিয়। যাইতেছে । যে দ্বর্ণত উপায়ে এদেশে 
 আফিমের কাটুতি বাড়ান হুইল, মদের কাটুতি বাড়াইবার ভ'ন্যও মে 

প্রথমে সেইরূপ নিন্বনীয় উপায়ই অবলঘ্বিত হইয়াছিল, স্যার সিগিল 
বিডন একথ! বিলাতে গিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রতি বংসর মদের 

_ফাটুতি না বাড়াইতে পারিলে কলেক্টর ও ডেপুটা কজেক্টারদিগকে 

প্রকাশ্ঠভাবে তিরন্বার কর৷ হইত, বঙ্গীয় রেভিনিউ বোর্ডের পুরাতন 

রিপোর্টসমূহ পাঠ করিলে তাহার গ্রমাণ পাওয়া যায়। রাস্থ-বুদ্ধির 
আশায় কর্তৃপক্ষ পঞ্জাবে সুরার গঞচলন-ব্ষয়ে এরূপ আগ্রহাতিশয় 

প্রকাশ করেন যে, তাহাতে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইল। বহুপ্রদেশ 

ল্বরার বিষময় পরিণামে জনশূন্য হওয়ায় সরকারি রাজন্য কমিয়া গেল! 
.. এ বিষয়ে পঞ্জাবের তদানীস্তন ছোটলাট স্তারম্যাকলিয়ডের উক্তি এই,__ 
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২. মানসিক অবনতি । 
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এখনও আবগারি বিভাগের আয় বাড়াইবার জগ্ভ--ভারতীয় সমা- 
জের চরিত্র-বল হরণ করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষের যত্বের ক্রটি নাই। সর- 
কারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, প্রতি বৎসরই' মাদক- 
্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৪ থষ্টাবে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিয়! 
গবর্ণমেন্টের ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা লাভ হয়। ১৮৮৩ 
সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাঁইয়'৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকাম়্ পাঁরিণত 
হয়। ১৮৯৫ সালে আবগারি বিভাগে ৬ ফোটী ১৭ লক্ষ ৭* হাজার 
টাকা আদ হইয়াছিল। তদবধি উহা ক্রমাগত বর্ঠিত হইয়! গত ১৯০৩ 
সালে ৭ কোটা ৮৩ লক্ষ ৬৫ হাজারে দীড়াইয়াছে অর্থাৎ ধ সালে গড়ে 
প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট কর্তৃপক্ষ মাদক-াবক্রয় হিসাবে সাড়ে পাঁচ 
আন করিয়। লাভ পাইয়াছেন! আবগারির আয় বাড়াইতে কর্তৃপক্ষের 
যেরূপ যত্ব, দেশে স্থুশিক্ষার বিস্তারে সেন্প যত্ব নাই, ইহ! অপেক্গ। 
ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে! সুদত) ইংরাজের এই বিসমৃশ 
কাধ্/-গ্রণালীর ফল কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, মিঃ ক মহোদয় পশ্চাল্লিথিত 
বণনায় তাহা স্থুব্যক্ত করিয়াছেন--. 
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ভারতবর্ষে হংরাঞ্জ যে শাদন-নীতি অবলগ্বণ করিয়াছেন। তাছাতে দেশবাসীর 
চরিত্র দিন দিন হীন হইবে, স্তার জন শোর ও ক্যান্বেল মহোদয়ের এই ভবিথ্যঘারী 
সফল হইয়ছে। অপেক্ষাকৃত অল্প দিবসের মধ্যেই বুটিণ শাদনে ভারতব।নীয স্বাডা- 



৬৮: দেশের ফখা। 

ক মজার, ও সাধু! শন হইয়াছে । প্রভারণা, কপটতা) ও মিথ্যাবাদ 
ভারতীয় সমাজে বিশেষ গ্রতরলা করিয়াছে। প্রতোক ভায়তধাসীই 'এখন বলে, 
আজকালকার দিদে তাল লোক পাওয়। অসম্ভব ।. আমাদিগের আইনে, শাসনে, ও 
শিক্ষায় ভারতবা সীকে ধূর্ত, অধার্পিক ও মানলাবাজ করিয়া! তুরিয়াছে। এখন কেহ 

'ক্কাহাকেও বিশ্বাস করে 'না। পূর্বে লোকের মুখের কথ! দলিলের স্তায় অটল 
বলি! বিবেচিত হইত । পরে দলিল বিশ্বাসের আধার হইল । এখন দলিলেও কেহ 
বিশ্বাস করে না। কোনও বুদ্ধিমান বাক্তিই আর স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক না পাইলে 
(টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় না । যেসকল অঞ্চলে ইংরাজ শাসন ও শিক্ষ। বদ্ধমূল 
হয় দাই, সে নকল অঞ্চলে সাধৃতা ও সতাপ্রিয়তার' নিদর্শন এখনও পাওয়। যায়-_ 

: নববিদ্ধিত পঞ্জাবের সহিত বঙ্গদেশ ও মান্্াজ প্রদেশের লোকের তুলদা করিলেই 
এফখ। বুঝিতে পার! যাইবে। 

হাত! কোথায় স্থুদভা ইংরাজের সংসর্গে ভারতবাপীর চরিত্র দিন 
দিন উন্নত হইবে, না ক্রমেই তাহার অবনতি ঘটিতেছে। দীর্ঘকালের 
মুসলমান শাসনেও ভারতীয় সমাজের যে চরিত্র-গত অবনতি ঘটে নাই, 
স্বল্প দিনের ইংরাজ শাসনে তাহাই ঘটিল, ইহ! সামান্ত পরিতাপের বিষয় 
নছে। ইংরাজের বর্তমান দৌষ-বনল শীসন-নীতির পরিবর্তন ন। 

ঘটলে, এই চরিত্রাবনতির আত ক্রমেই বেগশালী হইবে, সন্দেহ নাই। 

জাতীয় নিন্দা । 

ভারতবাীর জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘঁটবার আর একটি কারণের 
বিষয়ে আমাদের জাতীর মহাসমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ 

. আল্ফ্রেড ওয়েব মহোদয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 

1615 107 20108 00051000209 01885৮9ম3 000স00007)065 71856 ৯9০1101 
0118 তেএএ]ট 002 05151500706 51100096101) 011100171) ৩188610,555555, ] 
0৬ 10 5০৫1) ৮1117090107 1725 ছা00৩0 2 আক, 9. টিটি 01200)0 02 
"08660 27601681700 711) 700,09910105007500]6 10081 ৫ রা 01159 
7955826 00. 001 612156910----৮০ 51/6”6 2692105 ৫৩ 28719522117. /58/702 
80227251272. 4০217765167 ০7 20775 72425 

5০ভারতব।সীর চরিত্রের অনবরত কুৎস।র বিষময় ফল, শীঘ্র হউক বিলগ্থে হউক, 
ৰা এক দিন অবগ্ঠই ফজিবে, আমার এইরূপ বিশাস দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। হদৃশ 
.. কুধস্ায় আমা দিগের (আইরিশদিগের ) কিরূপ অনিষ্ট ছইল্লাছে, তাহা আমি জানি। 
রে ছে আমাদের আনেক সদৃগুণ বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নিন্দবাদে আমাদের জাতীয় 
/ 'ইতির!সে অনেক ঘন! বীভৎস ভাঁব ধারণ করিয়াছে। রাজ-জাতির কৃত নন্দ। ও 
ভুতিতে-খরাধীন জাতির চরিত্রে অতি সহজে ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়। থাকে । 
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: মহাভারতীয় উপাখ্যান কথিত, হইয়াছে যে, কে হীন, বল করি, 
বার নিষিতত তীর সারধি পাণুব-হিতৈষী মরা্গ শল্য তাহার বছল 
নিনা। করিয়াছিলেন। রাজলাতির মুখে অহরহ: আত্ম-নিন্দা শ্রবণ 
ফরিলে সাধারণতঃ সকলেরই আত্মগীনি. উপস্থিত হয় ও আপনাকে: 
অকর্মাগ্য, হীন-শক্তি, বলিয়! ভ্রান্তি জন্মে। এই ভ্রান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইলে ক্রমশঃ বুদ্ধি-ত্রংশ ও চরিত্রবলের হানি হইতে থাকে। এই 
কারণেই স্বজাতি-নিন্দা-শ্রবণ কর! পাপ অর্থাৎ অবনতিকর বলিয়। উক্ত 
হইয়াচে। ইংরাজের নিন্দায় আইরিশ জাতির চরিত্রের যথেষ্ট অবনতি 
সাধিত হইয়াছে। তাই, ভারতবাদীর প্রতি বৈদেশিক রাঁজ-জাতির 
নিন্না-বর্ষণ দেখিয়। সহাদয় ওয়েব মহোদয় উপরি উচ্চৃত মন্তব্য গ্রকাশ- 
পূর্বক আমাদিগকে নাবধান করিয়। দিয়াছেন । | | 

আত্ম-শক্তির প্রতি ভারত-বানীর যাহাতে বিশ্বাসের লাঘব হয়, তাহার 
উদ্দেশে অনেক রাজপুরুষ এদেশের লোক-চরিত্রের নিন! করিয়। থাকেন। 
উচ্চ-বেতনের পরসমূহে যাহাতে ভারত-সন্তানের পরিবর্তে অধিকসংখ্যায় 
শবজাতীয়েরই নিয়োগ হয়, তছুদ্েস্ত্রেও অনেক নুচতুর ইংরাজ.আমাদিগের 
চরিত্রে দোষারোপ করিতে অগ্রনর হুইয়৷ থাকেন। 00 1006 7৫86 ০ 
11৩ 1501৩ নামক পুস্তকে একজন ইংরাজ রাজপুকুষ লিখিয়াছেন,_- 

100 186156 0 ]1012, 116 06 5 15 ৪1015 069 17 0001101,090 ৪110 
16101919665 85 100 870৮5 01091, 

ভ।রতবর্ষের অধিবাসীর! পুচ্ছহীন ষর্কটের মত বাল্যকালে কিছু ভাল থাকে, 

কিন্ত বযৌবৃদ্ধির সহিত তাহাদের চরিত্রের ক্রমশ: অবনতি আবদ্ধ হয়। ৃঁ 

একজন ইংরাজ জেনারেল, অল্প দিন পুর্বে, এদেশবাসীর প্রতি ক্রিপ, 
ব্যবহার কর! উচিত, তাহার প্রসঙ্গ উথাপন করিয়! বলিয়া ছিলেন, সপ রি 

1106 0117 মান 6000 15 00 5%:000158 00 1015091600 পুজা, এ ৮ না 
200. 3175) 800 927 16০08131785 100 50767000 গু ০ 901 1০৪৩ রা 
301 12407া) 08০16 020) 16811 01009756800, ৃ 

সৌভাগ্যের বিষয় ইহাদিগের কত নিন লকল সময়ে এশবানী 
জনসাধারণের কর্ণগোচর হয় ন|। : পঞ্গান্তরে : অনেক সময় রাজপুরুষ, 

ভারতবানীর চরিত্রের যখোচিত প্রশংলাও করিয়াছেন? (৭ পৃঃ 
দেখুন) আমাদের জাতীয় উরিজের হীনতা-প্রররশনকাধ্যে উট পি 



মিশন মহাপরমিগেরই যমধিক আগ্রহ পরি হব. এবং ₹ ইহাদিগেরই 
'কুছুকপূণ বাক্যে আমাদের দ্বেশের় অনেক সরলচিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিও 

্রাস্তিপফে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। হিন্দুসমাজের উপরেই ইছাদিগের 
আক্রমণ-বেগ কিছু প্রবল। *্চচ্চ কোয়াটালি রিভিউ” পত্রে জনৈক 
রেভারেণ্ড ( ভ্িভাজন ) মিশনরি কিছুদিন পুর্বে লিখিয়া ছিলেন, সি 

08৮৮৮ নিঃ55 85 8. 1006 21100801176 10056 1াা0োই], 0৩001035 
810. 00101119 9 00076 9০6 06 0015 ৮1016068101) সম £৫17641]0 7৪ 
80101669, 

এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে বোধ হয় হিন্দু জাতিই সর্ববাপেক্ষ! ছুরনীতিপ রায়ণ, বিশ্বাস- 
ঘাতক ও ধূর্ত, ইহা সকলেই দ্বীকার করিবেন। 

এই নিন্দার মধ্যে বোধ হয় একটু অসম্পূর্ণতা রহিয়। গিয়াছিল। 
তাই একটি কোমল-হৃদয়! মিশনরি মহিলা গত ১৮৯৯ সালের এপ্রিল 

মাসের 92701061 ( শাস্ত্রী) পত্রে লেখনীধারণ করিয়া অনুগ্রহপূর্ববক 
সে অসপ্ূর্ণতা দুর করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। এই মহিলা ইংলপীর় 
বিশ্ব- “ুহবদৃ- “সমাজে (1311051) টি 500161165 ) [বিশেষ 

সম্মানিত৷ । ইনি বলিয়াছেন,__ 
[7100015 19 101007 05014601000 2 5৮5, 

শ্কটিকাঁকারে ঘনীকৃত অপবিভ্রত ও হিন্দু ধর একই পদার্থ। 

_ মুদলমাঁন বা জাপানী সমাজে যে অপবিত্রতা ৰা বিশ্বামঘাতকাদি 
দোষের লেশমাত্র নাই, তাহাদিগের ধর্ম যে মিশনরিদিগের মতে খ্রীষ্ট 
ধর্মের গায় পনিরবচ্ছিন্ন পবিত্রতার ও সার সত্যে পরিপুণ” তাহ! নভে। 

“তথাপি তাহাদিগের নিন্দাবাদে মিশনরি মভাশয়দের তাদুশ আগ্রহ 
পরিলক্ষিত হয় না। জাপান ও পারস্য স্বাধীন দেশ বলিয়া, সেখানে এই 
স্ী্ট-শিষাগণ বহু পরিমাণে বাকৃ-সংযম করিয়া থাকেন। চীন ও জাপানে 

- একই ধর্ম প্রচলিত ; কিন্তু চীনদেশে মিশনরিদিগের যেরূপ উচ্চিকগ অত 
হওয়া যায়, জাপানে মেরূপ নহে। কারণ, চীন দুর্বল আর জাপান 
্রধল! ভারতবাদী মুসলমান পরাধীন হইলেও তাহাদিগের তেজন্থিতা 
| 'বামার নহে। মুসলমান সমাজের নিন্দাবাদে বিশেষ তীব্রতা প্রকাশ 
ফ্কুরিলে কুৎসা" “কারীকে পরনিন্বা-পাঁপের দণ্ড অচিরাৎ ভোগ করিতে 
ইিয়।..কাজেই ধর্ম প্রাণ 'মিশনরি মহোদয়ের সে পথে পদার্পন করেন 
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না নিরীহ হিন্দুর দিশা করিয়াই ধখাস্তব ভিলা করেন । | দৈি 
প্রধান রা্ষ-পুতনায় ইহাদ্দিগের রসনার আন্কালন জপেক্ষাকত অন ূ 
ও প্রচার-কার্যোর গতি অতীব মন্থর দেখিতে পাওয়! যায়। 

গুনিতে পাই, মিশনরী মহাশয়েরা এদেশবামী নরনারীর চিরে - 
ধর্মভীরুতার অভাব ও কুসংস্কারের প্রাবল্য-দর্শনে বিশেষ চিত্তিত। 
কিন্ত পাশ্চাত্যদেশে যখন দীসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন ইহার! বাই. 
বেলের দোহাই দিয়া মেই ঘোরতর নিষ্ুর প্রথার সমর্থন করিতেন! 
ইউরোপে যখন দর্শন-বিজ্ঞানের প্রথম চর্চ! আরব্ধ হয়, তখন এই নুমং" 
স্কার-সম্পন্ 'খরষ্টীন্ম যাজক-সম্প্রদায় রাজপক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ 
কণ্টকিত ও স্বাধীন-চিস্তার দ্বার অবরুদ্ধ করিতে ষথানাধ্য প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন। ইহাদিগের জন্ত ইউরোপের নগরে, নগরে গ্রামে গ্রামে, চিতার 
অনলে দার্শনিক ও তত্বানুসন্ধায়ীদিগের ক্ষণ-ভঙ্কুর দেহ ভম্মীভূত হইয়া- 
ছিল; ইতিহাস একথার অগ্ঠাপি সাক্ষ্যপান করিতেছে । কিন্তু পুরাতন 
কথার আলো চন! ছাড়িয়। দিয়! যদি ইহাদিগের বর্তমান কাধ্যপ্রণালীর 
প্রতি মনোনিবেশ কর! যায়, তাহা হইলেও ইহাদিগের উদ্দোস্তের সাধু- 
তায় সংশয় জন্মে। যে খৈরাগা, শাস্তি, পাপতীরুত। ও স্বার্থত্যাগ যীণ্ড- 

ুষ্টের প্রধান শিক্ষা বলিয়৷ ইহারা আমাদিগের নিকট গৌরবে প্রকাশ 
করিয়। থাকেন, তাহাদিগের স্বদেশে তাহার একান্ত অভাব দেথিন্নাও 

ইহার! বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন না। মিঃ এ, আর ওয়ালেস 
প্রণীত 11৩ ০০৭০৭] 09191 নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই তা 

1016 07016400015 9০ 07০ ৫2101708019 06 91 পাডে৪ট 00090) ১১৯, 
1150 43 890110206091015055 270. 081701811565 1001%1181) 80 &0১৬.. 
£050 1017 0012010100. 461207811865 ৫0/707600  9/107635 051 3018819. 
17 40108. 2100. 8519) 71060 10111100521 60518756010 0190. 10: 06 
2010১1৬6001 00: 00610 06% [016,106 9101 99 0610 07 ৮৮6 13৭ 
1911 0 519 08৮ ৮6 06006 19৮) ০6০0010 ৮1০16 07211 210. 59241 
80 10 19055595 107800৫0107 81] 918 01761780010 20/24706 10801617100, 
01500500168 1780 £%60 8৪, 1968 1010016 020000 5 21] 003) 081 
৮16৩0 17 076 11015 06910670790 ০: ৪৫550017£ 01511991107. ০. 
[691 (11019030) 19605 07676 216 00788 1100 189] 01181100) 00 07817513859. 0%. 
110107169) 119 13610) 60 009 0001595560 সী 10. টা 00 :560276 পি | 
9: £90৫ ৮7111 80007021062, 

'মমগ্র তৃমগুল ছঃটি প্রধান রাজ-শক্ধির মারে ক্ষেত রণ হছে দূ 
জুরাখেলা় যেমনু ব/ক্তিবিশেষের দৈত্তিক অবনতি সাধিত ছা অত্যধিক; আজান. 
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দিপা সেইয়প রাজ-শডির অধোগতি হিয়া ধাকে। এসিয় € পে ॥ আফি, কা]. খণ্ড 
ইহাদিগ্বের কিরগ স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতে ছে, ততপ্রতি দৃটপাত কর। দেখিবে, 
জআগনাদিগের ইউ-সিদ্বির অন্ত ইহার! জন্দ তাক্ষ ফোককে দাসত্বশৃলে বদ্ধ করিতেছে। 
নূতন শাসকদিগের নুখ-দ্বাচ্ছন্) বৃদ্ধির জন্ত হততাগা বিজিতদিগকে আপনাদিগের 
শোধিত-দান করিতে হইতেছে ।. ভবিষ্যৎ ইতিহাপ-লেখকগণ অবশ্ঠই যলিবেন যে, 

উনবিংণ শতাবীতে বিজ্ঞানের ক্রুত উন্নতির ফলে] আমর! যাহা ল।ভ করিয়াছি, 
ধর্ণের চক্ষে, মমাজের চক্ষে আমরা তাঁহা গ্রহণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। খ্রষ্টধর্শের দিক্ 
দিয়া দেখিলে এই সকল কাণ্ড কি তয়াবহ্ প্রহসন বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃত খ্রীষ্ট- রমা 

মুষোদিত একটিও ক্ার্ধয অনুষঠিত হইতেছে না)--গ্রকৃত বদান্যতা, অপকারীর প্রতি 
ক্ষমা], অত্তাচার-গীড়িতদিগের সহায়ত।-_ এ সকলের কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। 

যব স্বার্থপরতা হইতে সকল প্রকার অধশ্বের উৎপততি-হয়, যাহার 
অনিষ্টকর পরিণাম-পরম্পরা-সম্বদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, _ 

| . “*নঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে । 

ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ শ্মৃতি-বিভ্রগ£। 

স্বৃতিত্রংশাদ্বুদ্ধিনাশে| বুদ্ধনাশৎ প্রণন্ততি॥'” 

নেই স্বার্থপরত! পাশ্চাত্যসমাজে কিরূপ প্রবলত। লাভ করিয়াছে, 
তৎসঘক্ধে অধাঁপক ল্যাড (70169507000 1... 00.) তাহার 

৮1109] 2110 7২61151995 011519” নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন।_- 

তা) 9590855) 10 0011609) 20৩ জা 20010700070) 1) তিতা 800 
10610780175] 19170101759 09. 16110172 50071001172৮691571655 15 না জানা 10 
(96 90116 01000151100 20016118001, 1116 01701771200 01 7790181-6 
8895 89০0075 ৫0771080610) 06 10016 01011519000], 01715 00501000 0৯ 075 
0৩0 01778105500 50006 হও 050917177276 20676 2100972679111118 £27176৮৮ 

; ৮৪৮12241810 82 4010776 /2745, 

বিষয় কর্মে, রাজনীতিক্ষেত্রে, পারিবারিক ব্যাপারে, ধর্মমন্দিরে, হ্বদেশীয় ও 
'জস্তজ্জাতিক সম্বপ্ধ-বিচার-স্থলে সর্বত্রই প্রকৃত ধদ্ধ ও সরনীতিমূলক ভাবের সহিত 

অবমা ব্বার্লালস।র ঘোর লণ্গ্রাম চলিতেছে । খ্রীষ্টধর্মানুশামিত সমাজনিচয়ে সর্বত্র 

স্দ্ধত্যের দুষণীয় ভাবটাই আজকাল প্রাধান্ত-লাভ করিয়াছে । যেন জগদীশ্বরের 
হন্ডে মানধকে শীদন করিবার আর কোনও ক্ষমতাই অবশিষ্ট নাই--এইরূপ ভাব 
রর পল হইয়াছে, এই দুষণীয় ভাবের বশীভূত হইয়। সকলে কাধ্য করিতেছে। 

.. এইংলতীক্ব রমণী-দমাজের নিম্ন স্তরে গ্ুরাপান-দোষের কিরূপ প্রাবল্য 
; আট়াছে, তৎসঘন্ধে ম্যাঞ্চেষ্টারের মহিলা ইন্স্পেক্টর কুমারী ফ্রান্দিস 
| জেনেটী গতপূর্ববর্ষের রিপোর্টে লিখিয়াছেন,_ 
0 02162 006 8995 069600-786. তো 2100170119ছ। 2374 06: 
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তের নও, নি ও 08098 নি 4৪ ঢা রি পর 9 নদ রঃ 
1760 0070 2৬ ০ভা৮ 27959. ভিড ৪001৩0 ০017 80. 06865 4150619 
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অর্থাৎ বরাপান-জনিত রোগে পুরুষের মৃহা-ংখ্যা গত ২ বতষরে 
শতকরা ৪৮ হিসাবে ও স্ত্রীলোকের ৭৩ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই | 
অধ্যায়ের প্রারস্তে ডাক্তার হুপ্টারের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 
পাঠ করিলেও দৃষ্ট হইবে যে, গাশ্চাতা সমাজ ঘোর অধর্শের গভীর পন্কে | 
নিমগ্ন হইয়! মনুষ্যত্বের নামে কলগ্ককালিম! লেপন করিতেছে। প্ররুত 

পক্ষে ইউরোপ খণ্ডেই এক্ষণে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ধর্ম-প্রচারকের 
নিতান্ত প্রয়োজন হইয়! উঠিয়াছে। ধর্-প্রচারকের পক্ষে ইদানীং 
ইউরোপের ন্ায় কাধ্য-ক্ষেত্র পৃথিবীর আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য 
সমাজে যাহাতে স্ুুনীতির সঞ্চার হয়, পাপানলে দহামান প্রাণিকুলের 
হৃদয়ে যাহাতে ধর্্মামৃত সেচিত হয়, . প্রতোক ধার্দিকের এখন তাহাই 

প্রধান কর্তথ্য। কিন্তু আমাদের পাদ্রি মহাশয়দিগের সে দিকে আদৌ? 
ষ্টি-পাত হয় না কেন? বাহার! স্বদেশী সমাজের পাপক্ষয়-কার্্য 
নিরত থাকিয়] ভগ্ন-মনোরথ হইতেছেন, তাহাদিগের সহায়তায় অগ্রসর 
ন! হইয় ইহারা ভারতবর্ষের স্টার সুদুরদেশে আগমন, এখানকার ভাষায় 
বুৎপন্তিলাভ ও অব্রত্য অজ্ঞাতচবিত্র নরনারীর চরিত্র-সংশোধনের শ্রম 
স্বীকারে অধ্যবসায় প্রকাশ করেন, ইহা কি সামান্ত বিল্ময়ের বিষয় ? 
গৃহ-সংস্কার অপেক্ষা পরচ্ছিদ্্রান্বেণ ও পরোপদেশে পাঙিত্য-প্রকাশ 
সহজসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু প্রশংসনীয় নছে। - গত নবেশ্বর মাসের : 
পিয়াসন্ন ম্যাগেজিন পত্রে মিস অলিত ক্রিশ্চান মালভেরি ৃষ্টধ্ ্ রচারক- 

দ্িগকে লক্ষ্য করিয়! ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন! তাহার উক্তি এই, 
4] 20650090 5 0098012 [205007, ৮ 70101) 10005 ৮215. 8075919৫ 89, $০. 
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্ হে টে বত, স্বদেশীর ও ইহাদিগের অনুগ্র্থে হিন্দু হপানকে ॥ গ ৬ ূ 
সমাজের ও শক পূর্বপুরুষগণের কঠোর নিদ্দাবান 'শ্রথণ করিস পরি-: 



| করিল লাভ, পারি হয়।, ৷ মাদবাত এক গাজা স্তন, সাঁপে 
কথা কয়, মাছের পেটে মানুষ বাস করে, ভূতে শুকরের দেহে প্রবেশ 
করে, হুরধ্য গততিশৃন্ত হয়, তারক! মানুষের মাথায় দীড়ায়, গাধায় দেবদূত 
দেখে ও কথা কয়, গুভৃতি গঞ্জিকা-সেবীর কল্পনা-গ্রস্ুত গল্পের জন্ত 
কেহ বাইবেলে. বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে মিশনরিদিগের নিকট 
শঅসভা,” মূর্খ” ও “কুমংস্কারাচ্ছন'” প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত হইতে 
হয়। ভারতবাসীর অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য জেনানা মিশনের স্াটি 
করিয়! ইহার! যে অনর্থ ঘটাইতেছেন, তাহাও এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের 
অবিদিত নহে। 

 ভেদনীতি-কৌশলে ইহাঁদিগের নৈপুণ্য কুটিল রাজনীতিবিশারদ- 
গণের ৪ অনুকরণীয় । ইহার বলেন,__“শ্রেতাঁঙ্গদিগের মধ্যে অনেকে 
নেটিবদিগের প্রতি দ্বণা গ্রকাশ করিয়। থাকেন, ইহ দুঃখের বিষয় বটে । 
'কিন্তু ব্রাহ্মণের। অপর জাতিদিগের সম্বন্ধে হৃদয়ে ষে প্রকার দ্ণা পোষণ 
কয়েন, নেটিবের প্রতি শ্বেতাঙ্গের ঘ্বণা তাহার তুলনায় অতি সামান্ট। 
ফলতঃ জাতিভেদদের জন্যই ভারতবর্ষের বর্তমান পরাধীনত। ঘটিয়াছে ।» 
কিন্তু বিগত ৭ শত বৎসরের মধ্যে ভারতের সিংহামন লইয়া হিন্দু মুদল- 

মানে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার কয়টিতে জাতিভেদের জন্ত 
হিন্গণ পরাজিত হইয়াছিলেন, পলাসীর যুদ্ধেই বা জাতিভেদ কতদূর 
স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহ! ইহার! নির্দেশ করিতে অগ্রসর 

হন না। সেকালে আপাতদৃশ্তমান বৈষম্যবাদ সত্বেও পল্লগ্রামে 
শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সন্তাব ছিল, ব্রাহ্মণের মুখেও “কামার দাদা” “কমার 

খুড়ো” প্রভৃতি আত্মীয়ত।-সুচক সম্বোধন সর্বাত্র শ্রুত হইত) এখন 
মৌথিক সাম্যবাদের প্রচার বাঁড়িলেও, সে প্রাচীন ঘৃণিষ্ঠতা বিলুপ্ত হই- 
য়াছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ কথ! কি অর্থীকার 

জ্পরিতে পারা যায়? 
 ষীশ্ত গ্রীষ্ট জগতে শাস্তি-প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়! গিয়াছিলেন, কিন্ত 

সেই স্ুসমাচারের গ্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হুইয়া এই পাদরী মহাশয়ের! 
নিরস্তর পর-ধর্মের তীব্রতম নিন্দার দ্বারা শান্তি-পুর্ণ দেশে অশাস্তির 
কগ্গি প্রলিত করিয়া! থাকেন, ইহা কাহারও অবিদিত নহে । এদেশে 
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যখন ইংরাজের! রাজনীতিক প্রয়োজনে স্তায় ও ধর্ম পি. করিতে 
কেন, তখন সেই পাপ-কাধ্যের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়। তীব্র প্রতিবাদ 
করিতে ইহাদিগের সাহসে কুলায় না। অথচ ভারতবানীর নৈতিক 
সাহসের অভাব সধদ্ধে ব্তত1 করিবার সময় ইহাদিগের অনীম উৎসাহ 
প্রকাশ পায়! | 

ইহার কারণকি? মিশনরি চরিত্রে এইরূপ বিসদৃশ ভাবের প্রাধান্ত 
লক্ষিত হয় কেন? এ কথার উত্তরে মিঃ আলফ্রেড ওয়েব বলেন,__ 
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ধূন] বিদেশে গিয়া ধর্মমগ্রচারের বাবসায় সহত্র সহম্্র লৌকের জীবিকা নির্ববাছের 
উপায়স্বরূপ হইয়াছে । এই ব্যবসায়ে আশ্রয়হীন যুবকযুবপ্তীদিগের পরিগীত হইবার, 
সংসার পাতিবার ও বংশবুদ্ধি করিবার স্থবিধ| হইয়। থাকে । কাছেই এই ব্যবসাগর 

যাহাতে ভাব্যাহতভ।বে চলে, তাহার জন্থ ্বীষ্টধশ্মে বিশ্বীস-বিহীন জাতিদিগের চরিত্রের 
পুষ্ট অংশ বিশেষভাবে জনসাধারণের গোচর করিবার চেষ্ট। কর! হয়। কারণ, 
অন্যধন্ম[বলম্বীর চরিত্র যতই কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইবে, ততই উহাদিগের মধ্যে ধর 
পচারার্থ মিশনরি প্রেরণের জন্য পাশ্চাতাদেশের ধর্দভীরু লোকের! অধিক পরিমাণে 
টাদ! দিবেন, ফলে মিশনরি ব্যবসায়ও লাভজনক হইয়! উঠিবে ! 

এ বিষয়ে রুষ সম্রাটের পিকিনস্থিত রাজদুত মিঃ পল লেসার মহাশয় 
“রিভিউ অব রিভিউ” পত্রের সম্পাদক ষ্টেড সাহেবকে বলেন,__- 

10710000770 70158101721065 লব 7. 80000 005117855 210. 9707701) £০9 1700 
17৯50000001 650006006106 100 [0 ॥ 105৩ 01 056] 17701000096 11005. 
২01 100101070006 1005 1৯ 20995 075 007501 2120. 005. পম079980 ত6 নু 
15,111 নি এ1]]ানি]ন 10000500000 (01001501915, 

পুরুষের! ব্যবসায়ের জন্য মিশনরি হয়, দ্রীলোকে দেশ-ত্রমণের লালসায় বিদেশে 
ব্প্রচার ব্রত গ্রহণ করে। তাহারা জানে, কোনরূপে বিপন্ন হইলে তাহাদের 
দেশের রাজদৃত কামানপূর্ণ জাহাজের সাহায্যে তাহাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিবেদ। 
প্রকৃত পক্ষে বিদেশের দুর্ধত্েরাই সাধারণতঃ স্বধর্দাত্যাগ করিয়। বরষ্টান হয়। 

ইহার পর মিঃ পল লেসার বলিয়াছেন, চীন ও পারস্তদেশের দেশীয় 
ষ্টানদিগের মপো অনেকেই স্বরেশীয় রাজার ও সমাজের দণ্ড হইতে 
নিষ্বৃতি লাভ করিবার উদ্দেশ্রেই খুষটধর্শ 'গ্রহণ করিযাছে। ভারতেও বু. 



থে অনেক ইতর লোক ছুষাধ্য করিয়! রাজদণ্ডে ও লমাজ দণ্ডে অব্যাহতি. 
পাইবার আশায় ধুষ্টধর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে, 'ভাহা কোনও কোনও প্রদে- 
শের পুলিশ রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে জর্দান 
সম্রাটের একটি উক্তি শ্বৃতিপথে উদ্দিত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,-_ 

737 মম€ 07509 1 [0621] ৪ ০০০ 5010101, 

তাহার মতে রুষিয়াবাসীর। প্ররুত খুষ্টান নহে বলিয়। জাপানের সহিত 

যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে নাই । এদিকে জাপানী সেনাপতি টোগো 
আর্থর বন্দরের কুষণ্নৌবাছিনীর ধ্বংস সাধন করিবামাত্র খুষ্টানী সংবাদ 
পত্র নিচয় তাহাকে খুষ্টান বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছিলেন । কিন্ত পরে 
প্রকাশ পায় যে, সেকথা মিথ্যা । টোগোও অন্ঠান্ত জাপানীর স্তায় বৌদ্ধ- 
ধর্মে বিশ্বাস করিয়! থাকেন। জুখের বিষয়, মিশনরিদিগের কপটত! 

ক্রমেই নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে। 

এই স্থার্থ-পর ধর্ম-ধবজদ্িগের কুটিলতায় এদেশের যুবক-সমা গর বুদ্ধি- 
ভ্রংশ ঘটিতেছে, দেশের একত। বিনষ্ট হইতেছে, শ্বদেণীয় সমাজের প্রতি 
অনেকের ভক্তিশ্রদ্ধ|! হাস পাইতেছে । (১) বিদেশে পাশ্চাত্য সমাজে আমর! 

হেয় ও উপোক্ষত হইতেছি। ডিগ্বি সহোদয়ও এ কথ! বলিয়াছেন, 

£৯ 21017018709) 6008) (000,000) 1000)07700081000) 7৯ 070) 01 
01781209870 01 70116 116, 016 01071501817 10013501775 100৮5 011751:079 
17661650650. 1010012108৪ ৫07৫ (17০ 11701211 1১591)16 01152 7727 71114017 
£৮:5%৫0শি 

এই সকল কারণে মিশনরিদিগের কাধ্যকলাপের রহস্য এস্ুলে 

সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইল। 

($) মিশনরিদিগের প্রচারিত ভারতীয় সমাজের নিন্দাপু্ণ পুত্তকাদির-_বিশেষত£ 

্ান্দ্রাজের পাদরী মরডকসাহেবের পুন্তকাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে '"নিউ-ইশ্ডিয়া”" 
পত্রের সম্পাদক শ্রীধুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল বলিয়!ছেন,_ 
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71156 08050 0 500181 00611210858 1910120,100000 00111056001 [তো 7 
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তাহার পর .পাদরী মডরকের পুন্তকাঁবলীর সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন-_ 

১8৯ 1800 (6) 816 29501051)  %/0701)1595..,,,0901151  2000000175158 
01005, 



. মানলিক অধনতি ) 

মিশনরি-সমাজে কপ সদদাশয় ও বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। সাহা- 
'দিগের চেষ্টার এদেশে অনেক শুভাহুষ্ঠান হইয়াছে; সে জন্ত আমরা 
বিশেষ উপকৃত ও কৃর্তজ্ঞ। তাহার। এই প্রকার নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে 
তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে একজন মিশনরি মনীষীর 
উক্তি একটু বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত কর! গেল। | 
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এইরূপ আরও অনেক মনীষীর মন্তব্য উদ্ধত করা যাইতে পারে। 
কিন্তু স্কানাভাবে ও অনাবপ্তক বোঁধে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হুইল। এইই 

বহুদরশী মিশনরি হিন্দুশ্চরিত্রের সহিত পাশ্চাত্য-টরিত্রের তুলনা করিম 
যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদিগেরই সহস। বিশ্বাম- 
স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না! মনে হয়, আমরা অতি হীনচরিপ্র 
জগতে সকলেব অধম । রাজ্-জাতির মুখে অনবর্ত শ্ব-জাতির নিন্নাবাদ 
শ্রবণ করিয়া আমাদের এইরূপ মানমিক অবনতি ঘটছে! 

ইংরাজ শাসনের ফলে এদেশে ধর্ণ- শিক্ষা ও লোঁক-শিক্ষারও বিশেষ 
ব্যাঘাত ঘটগলাছে। তাহাও আমাদিগের যানসিক অবনতি-সাঁধন-বিষয়ে- 



দেশের বা । 

ক নহায়ত। করে নাই). পর্ধে। প্রদেশে লোকশিক্ষ যা জান-বিস্তারের 
. বছুধ উপায় প্রচলিত ছিল। ক্ষিণাপথের হেমাদ্রি ত্রয়োদশ শতাবীতে 
: চতুবিত্তামর্ণি”, নামক প্রকাণ্ড প্রস্থ রচনা করেন, অতি অরদময়ের 
মধ্যেই তাহা ব্দেশে গুঁপরিচিত হইয়াছিল। জয়দেখের গীতগোবিন্দ 
ও গ্রোবর্ধনাচার্যোর শতক গুলি বঙ্গদেশে রচিত হইবার পরমুহূর্ডে মহারাস্ 

দেখে খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল। ফলত সেকালে দবেশ-ভেদ, ভায-ভেদ 
ও জাতি-ভেদ ধ। শ্রেণীভেদ সত্বেও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রদেশগুলি একটি 
এঁক্যনাত্রে বন্ধ ছিল,(১) দেশে জ্ঞান-বস্তারের সহজ উপায় প্রচলিত ছিল। 
' লোকরপক্ষার গ্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, 

'লোকশিক্ষার উপায় ন। থাকলে শাক্যাসংহ কি প্রক!রে সমগ্র ৬1রিতবর্ষকে 
বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন1 মনে করিয়া দেখ, ধোদ্ধধঞ্জের বুটতকমকণ। বুঝতে 
আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মন্তকের ঘন্ম চরণকে আদ্র ক:র).. 
(কিন্ত) মেই কুটতত্বময়, নিবব।ণবাদী, আহংসা ক, দুবেবাধ্যধম্ শাক 5২ ও উহার 

লিহাগণ মমগ্র ভারতবর্ষকে _গৃহত্ত, গরিবাজক, পণ্ডিত, মুর্খ, [ব+য়া, উদ্ানীন, 
হ্বাক্গগ,শুর দকগকে শিখা ইয়াছিলেন_লোক-শিক্ষার কি উপায় ছল দা? ১৪.161ধ) 
সেই দৃঢ়বন্ধম, দথজয়ী সামযনয় যৌদ্ধধশ্ম বিলুণ্ত খরিয়। আবার সমগ্র ভ1এ৮বষ কে 
শৈরধন্ম শিখাইলেন-_লোক-শিক্ষারকি উপায়|ছণ না? দোদনও ৮৩৪৭ মম 

| উৎল ধৈধব করিয়। আসিয়ছেন। লেক-শক্ষ।র [ক উপায় হয়না?” 

সাহার পর বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন যে, পুক্রের স্থায় এখন আৰ শোক- 
| গঙ্গার উপায় নাই বলিয়াই রামমোহন রাক্বের সময় হইতে এ পযাপ্ বনু 
| চেষ্টাসত্বেও ্রাহ্ম-ধন্্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ-লাভ কারঠে পারে 

ও মাই।, সেকালে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যেকথকত। ও পুরাণপাঠ 

হইত, তাহার প্রসন্ন উত্থাপন কারিয়া তিনি বলয়াছেন,_- 

. ,ক্ষখক সীতার সতীত্ব, অঞ্জুনের বীরধর্্, লক্ষণ সাব্রত, ভীঙ্মের ইন্য়-চয়, 
রবী প্রেম-প্রবাহ্, দধীচির আয্ম-সমর্পন-বিষয়ক মংস্থৃতের হদৃধাখ্য। সুকণ্ঠে 
"সালন্কার-সংযুক্ত করিয়। আপামর সাধারণের সমক্ষে বিবৃতি করিতেন । থে ল'্গগ 
' চে, যে তৃল। গেন্ধে, যে কাটন1 কাটে, যে তাঁত পায় না পায়, দেও শিথিত--ংশ! খত, 
রে রর মিতা, ষে ধর্ম দৈধ, যে আত্ম দ্বেষণ অশ্রেদ্ধেয, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর 
আছেন, বিশ্ব সৃঞম করি; তছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিখ ধ্বংমু করতেছেন, 

পপ 

ৃ ম প্ৰঙ্গভাষ!+ নামক মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ধের »ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিজন 
জিও প্রণীত আমাদের ইতিহাস প্রবন্ধ দরষ্রবা। 



মানসিক অবদতি। । রে | রা | রঃ ক, 

যে পাপপুণ্য আছে, যে. পাপের ঘ্ওড পুণ্যের পুরন্বার আছে, ছে জন আপনার জন্থ নহে, 
পরের জন্য, যে অহিংস পরমধর্ম, ঘে লোক-হিত গরম কাধ্য।--সে শিক্ষা! কোথায় ?.. 
সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য-যুবকের কুকষচির দোষে।&* 
(অনেকে এখন ভাবেন ) কথকের কথা গুনিয়। কি হইবে? দক্ষধজ্তে, বিশ্ব জে... 
ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরার আত্মসমর্পণ শুনিয়। কি হইবে? *** (তাই, লোক-শিক্ষান়্. 
আকর কথকতা লোপ গপাইল। ইংরেজী শিক্ষার গধে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে 
ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বন্ধিত হইতেছে ন|। রঃ 

কেন ঘে ইংরেজী শিক্ষা! সত্তেও দেশে লোক-শিক্ষার উপায়, হাস বাড়া বৃদ্ধি ৮ 
পাইতেছে না, তাহার মূল কারণ ঝলি__শিক্ষিতে অশিক্ষতে সমবেদন। নাই । শিক্ষিত. 
অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে ন|। শক্ষিত অশিক্ষিতর প্রতি দৃষ্টিপ।ত করে না।” 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এখনও কথকত। ও পুরাণ-পঠের গ্রথা। 
আছে, তবে ইংবাজী শিক্ষার গুণে দ্রিন দিন কমিয়। যাইতেছে । কথ, 
কতার যে স্ুফলের কথা বঙ্কিম বাবু বালয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য. মিঃ নি 
এফ গড়ন কমিং প্রণীত []) (1)6 1177)291855%95 &00 017 0116 [1)0191). 

1১1211)5 গ্রন্থের পশ্চালিখিত কয়েক গংক্তি হইতে হ্বদয়ঙ্গম হইবে-- 
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মনীষা বৈদেশিকেরাও ইহ! দোথতে পান) কিন্তু আমর মকল., 

সময়ে দেখিতে পাই না। বাকৃপটু প্রথল বিদেশীর মুখে ন্ব্গাতি 
স্বধন্মের অনবরত নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে বাধ্য না. হইলে কি আমাদের ; 
এরূপ শোচনীয় মানসিক অবনতি ঘটিত? . এ 

কিছুদিন পূর্বের বাদী নি ি্াশীণ পরপর বধ 
লিখিয়াছেন,-_ | প 

আমাদের আত্মবিশ্বাসের খতাব আগার উতিপথে। ঘোস সি ). +.& রি 
++ এই আত্ম-বিশ্বাসের অভাব ইংরাজ-্রনত, শিক্ষা: একটি কয ইংরাজ, সারতে 
পন র্ণ করর। অবধি ইতিহা মে, সংবাদগতে, হর, ার. রখন.. কখন... আমাদের 
কর্ণমূলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাগ লীর নিচ্দ! গাইয়!ছেধ॥ এত ও টীৎকারের গরু 



২  বেশের কখ]। 

নন কই বা পি নহয়, ভাঙা বিডিফি? এইরপে উপে- 
ভিত হইয়া, আইরিশ জাতি জারা: ছিরকস্ মজিনদেহ গোজাগের মত ছিল, কিন্ত 
.. আমেরিকায় বাইক তাঙার! এখন ইংরাজের চ্ষুর অন্তরালে কি মহাজাতিই গঠিত 
; কষরিয়া তুলিজ |: কে বলিতে সারে, এই ইংরাজ-হৃষ্ট জাতিগভ পৌরুহীনতার 
কৃহেলিক! (7940151 8)10097) কাটিয়া গেলে, ভারতের বিলুপ্ত মহাশক্ি 

আবার পনক্ছাবিত হুইরা উঠিষে ন!। 

তাহার পর জাতীয় দারিভ্রের উল্লেখ করিয়। তিনি বলিয়াছেন, 
দরিজ্রের পতিপ্রাণা ত্র, আদর্শ পুত্র, দেবীতুলা! কন্যা থাকিলেও অশান্তি ঘুচে না, 

দৈষ্মের সহিত সহন্র কলছু, বিবাদ, নীচত।, স্বার্থ, অহ্ুখ আসিয়। গৃহে প্রবেশ 
করে। দরিদ্রত। ঘুচিলেই মব দোষ শ্বতঃই বিলুপ্ত হয়। আমাদের জাতীয় জীবন 
দিন দিন ঘোর দারিভ্াগ্রন্ত হইতেছে, ধনের হ্রাসের সহিত স্বভাবতই লোকের স্বার্থ- 
চিন্ত! বাড়িতেছে; তাই আমরা এতটুকু আপন বস্তু, পরের জন্য, দেশের জন্য তাগ 
স্বরিডে গারি না; কারণ, আমার যে এ টুকুই আছে। এইক্াতীয় দীনত। ঘুচিলে, 

ছে জঙ্মীর সমাগম হইলে চরিত্রেও নান! সদ্ৃগুণের ্ ভি পরিলক্ষিত হইবে । তখন 
পু আর এত আয়া ্বীকর করিতে হইবে না, তখন একাদনে বাঙ্গালী মানুষ হইবে । 

 ফলতঃ দশ কোটা ভারত-সস্তানের নিত্য অর্থাশন- -ক্লেশ যদি নিবারিত 
য়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা যদি হাস পায়, কর্তৃপক্ষ 
মাদকের প্রচার সংঘত করেন, যদি ভারতবামীকে বৃদ্ধিবকাশের 

যথেষ্ট অবলয় দান করেন, তাছ! হইলে সাত্বিকতাপ্রিয় হিন্নু মুসলমানের 

চরিত্র বল নিঃসনেহ বৃদ্ধি পাইবে। 

কৃষকের ছুর্গতি। 
৯ 

ভি 00171010101) টা 25710016012] 1-8900165 2) 10018, 15 & 
: ১ €0 81)% 0086) 081)11)6 115611 01111560 _₹. 77 £০. 
2 988450% (8£00102] [৩১ 18085), 

ক ০. “ছিম্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তান্বরে লীর্দ, অনশনে তনু ক্ষীণ ।+ 
রি "স্থজাভীম হউন, বিজাতীয় হউন, স্দেশীয় হউন, বিদেশীয হউন, 
. রাঙ্গা ্ররুপ্ত পক্ষে জনদমাজের গ্রতিনিধি মাত্র। সমাজের প্রতিনিধি- 



-স্কষকের হুগীতি |. ১ উঠা: 

রূপে ও দমন, নি পালন, সা্াদিষগণের ধর্মনীতি ও ধনসম্পত্তি- 
বর্ঘনের উপাক্বিধান প্রস্ৃতি বিষয়ের ব্যস্থপুরবক জনসমাজে নখ" 

শাস্তি অক্ষুণ রাখাই তাহার প্রধান কার্ট। এই কর্তবা-সাধন ব. 
বায়সাপেক্ষ। সেই ব্যর়-নির্বাহের অন্ত প্রজার নিকট হইতে রাজাকে কর 
গ্রহণ করিতে হুয়। প্রজাও সুখশাস্তির আশায় সানন্দচিন্তে রাজাকে কর 
দিয়। থাকে । রাজা একগুণ কর লইয়া! এপ ন্থব্যবস্থার, সহিত উহার 
ব্যয় করিয়! থাকেন যে, প্রজাকুল সহম্র গুণে উপকৃত হয়। 'তাই কবিকুপ- 

গুরু কালিদাস আদর্শ নরপতি দিলীপের গুণ-বর্ণন!-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
প্রজানা মেব ভূতার্থং স তাতে বলিমগ্রহীৎ। | 
সহমগুণমুত্শরষ্ট,মাদত্তে হি রসং রবিঃ। 

প্রজার এরূপ অসীম মর্গল-সাধন করেন বলিয়াই আমাদিগের শান্ত 
রাজাকে দেখাংশ-সম্ভৃত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে-_রাঁজাকে দেবতার 

গায় ভক্তি করিতে বলা হইয়াছে । এই কারণেই রাজার মৃত্যু ঘটিলে 
প্রজা বিপ্লবের ভয়ে আশঙ্ধিত হইয়! উঠে--অপর রাঙ্জার সিংহাসনা- 
রোহণ-কাল পর্যাস্ত ত্রস্ত অবস্থায় যাপন করে। অতঃপর নূতন রাজ! 
সিংহাসনস্থ হইয়! প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিলে, লোকের চিন্ত। দূর 
হয়। লোক-যাত্রানির্ববাহের পথ বিশ্বশূন্ত হইয়াছে দেখিয়া, সকলেই আনন 
প্রকাশ করে। নূতন রাজার অভিষেকে গ্রজাবর্গের, আনন্দ-প্রকাশের 
ইহাই মূল কারণ। অরাঞ্জক অবস্থায় সমাজে শাস্তিভ্ঙ্গের ভয় না থাকিলে, 
নবীন নরপতির অভিষেক-ব্যাপারকে প্রক্কৃতিপুপ্ উৎসব, নামে অভি- 
হিত করিতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ, রাজার জ্-মৃত্যুর সহিত. 
প্রজার সুখ-ছুঃথের সম্বন্ধ পৃথিবীতে যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন, 
রাজার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও নধতৃপতিষ অভিষেকে উৎসবাান 
লোক-সমাঁজ হইতে তিরোহিত হইবে না।+ ০3 

ফল কথা, রার প্রক্কৃতিপু্জের অভিনিধি ॥. বালের প্রি 
রূপে তাহাকে ছুষ্টের দমন, শিক্টের পালন করিতে হয়. শাসন, গাঁিন ও 
স্খসমৃদ্ধির আকাজঙ্ষা় গ্রুজ! রাজাকে কর প্রদান করে, ॥ এই কারণে 
করগ্রাহী রাজ! “প্রজার ধন-রক্ষক+ নান সভযসমাজে পরিচিত । 
রাজকোষে ষে অর্থ সব্যিত হয, তাহাতে প্লাজার অধিকার অতি সামা 

কি. 



৮ “২ হেখের কথা)... 

(উহা গুঝা-সাধারণের ই: ্পস্ধি 8০০ মা211% ) বয় পরিগণিত 

হইয়া! থাকে: ক নে ই+গ্রচথার সম্পন্তি/ প্রজার যজলের জন ব্যয় 
কক্গিতে ধর্ণতঃ, বাঁধ্য।, ইহাই: সভ্য দেশের ও সভ্য সমাজের নিয়ম। 

.হুলভ্য বৃটিশ কাজ এই নিয়ম অতীব প্রবল। কিন্তু ছূর্ভাগাক্রমে রাজ- 
পুরুষদিগের, বোষে: সেই নিগ্ধম এদেশে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় না; ভারত- 
গবর্ণমেন্ট ইং লী প্রষ্ট নীতিমার্গ পরিহার পূর্রঘক অর্থলোভে অন্ধ হইয়! 
প্রক্কতিপুঙ্জের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ঃ 

ব্যয়ের সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে নানা বিষয়ে অথ! অর্থক্ষয় করেন। তাহারা 

প্রজার মঙ্গলামঙলের প্রতি সর্ববথা সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন না। এদেশে রাজ- 
রর বু প্রকারেই লঙ্ঘিত হুইয়! থাকে । 

: . অপবায়ের কথা স্ানাস্তরে আলোচিত হইবে। যে অতিরিক্ত পরি- 
মাঁণে রাজস্ব গ্রহণের জন্য ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজা অর্থবলে অতীব হীন 
হইয়! দুর্তির গভীর গহ্বরে পতিত হইয়াছে, এস্থলে অতি সংক্ষেপে 
কেবল তাহারই আলোচনা কর। যাইতেছে । 

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন, হিন্দু ৪ মোগল আমলে 
প্রজার নিকট হইতে থে পরিমাণে ভূমিকর আদায় হইত, এখন “জার 

অসামর্থ-সত্বেও তদপেক্ষা। অধিক কর আদায় করা হইতেছে। কেবল 

তাহাই নহে, উত্তরোত্তর ভূমিকরের হার এক বঙ্গদেশ ভিন্ন সর্বত্র ক্রমেই 
বাড়ান হইতেছে । অধিক হারে কর দিতেই লোকে দরিদ্র হইয়। পড়ি- 

তেছে। পরস্ত, খাজন! কবে বাড়িবে তাহার কোনও স্থিরতা না থাকায় 

তুর অশেষ ক্ষতি হইতেছে । রাম ভাবিতেছে, “এই জমির খাজন। 
১০৭৯ টাক।. আছে, বাড়িয়া ১২২৬ টাকা হইলে, আমি আর রাখিতে 
পারব ন।-তখন শ্তীম লইবে। তবে আমি কেন মিছামিছি পরিশ্রম 

করিয়া]! এ জমির উন্নতি করিয়া মরি ॥» ইহাতে দেশের জমি দিন দিন 
অপরৃষ্ট হইয়া পড়তেছে। পঙ্গান্তরে, গবর্ণষেণ্টকে এ দেশের রুষি- 
কার্য উন্নতি-বিধান-কল্পে কোনও চেষ্টা করিতে দেখিলে লোকে মনে 
পুরে, ছুই এক বৎসর কোনও প্রকারে ফদলের সামান্ত উন্নতি দেখাইর! 

্ারিভাবে থাজন। বৃদ্ধি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কষক-সমাজের প্রতি এইরূপ 

সহাস্থৃভৃতি দেখাইতেছেন। এই ভয়ে কৃষকের! জমির ফদল-বৃদ্ধির 



কৃষকের হূ্গতি। ৮৩ 
উপায় অবলম্বন করিতে সহজে অগ্রসর হয় ন। কৃষিপ্রধাঁন দেশের 

পঞ্ষে ইহার অপেক্ষা সাংঘাতিক অবস্থা আব কি হইতে পারে? 
রমেশ বাবু আরও দেখাইয়াছেন বে, : ১৭৯৩ খৃষ্টাব হইতে ১৮২২. 

্রষ্টাব্ পধ্যন্ত গবর্ণমেন্ট বঙদেশে জমিদারের প্রাপ্য খাঁজনার উপর শত 
করা ৯০২২ ও উত্তর ভারতে শতকরা ৮*২ পরিমাণ রাজস্ব আদার: 
করিয়াছিলেন। মোগলেরাও এই হারে রাঞ্জস্ব গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু 

তীহার। যাহ! ধাধ্য করিতেন, তাহা প্রায়ই আদায় করিতেন ন। তত্তি 

জার শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতি-সাধনে তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। 
নহারাষ্্রীয় ভূপতিগণও রাজস্ব আদায় কার্যে বিশেষ কঠোরতা গ্রকাশ 
করিতেন ন। (১)। কিন্ত ইংরাজজ যে কর চাহিলেন, তাহা কড়া 

গঞ্ডায় আদায় করিয়া! লইলেন। বঙ্গের শেষ নবাব ১৭৬৪ খুষ্টান্দে অর্থাৎ 
তাহার ধাজত্ব কালের শেষ বৎসরে প্রজার নিকট হইতে ৮১,৭২)৫৩০- 

টাঞ্া আদায় কারয়াছিশেন। ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজত্ব 
পায়! কর আদায়ের জন্ত যে কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহাতে 
১৭৯৪ গ্রীষ্টাব্বে রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ২,৬৮,০*০৯০. টাকায় 
দাড়াইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ইংরাজ 
এলাহাবাদ ও অন্ত কয়েকটি জেল! প্রাপ্ত হন। মুসলমান নবাবের আমলে 

কয় জেলার ভূমিকর, ১,৩৫,২৩,৪৭*-২ টাকা! ধার্য ছিল। নবাবের! 
ইহার মধ্যে কত আদায় করিতেন ও কত প্রজাকে ছাড়িয়৷ দিতেন, তাহা] 
জান! যায় না। কিন্তু ইংরাজ তিন বৎসরের মধ্যে এ সকল জেলা হইতে 
১৬৮২০,*৬০৭ টাকা বাধিক কর আদায় করিলেন। ইংরাজের!, 
মান্্রাজে পর্বপ্রথমে ষে ভূমিকর ধার্য করেন, তাহাতে  প্রঙ্গান্কে, 

রুধি-লব্ধ মোট আক্ের অর্ধাংশ রাজাকে দান করিতে হইত-। ১৭, 

ৃষ্টাবে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদিদের হস্তগত হয় | তখন উ্থার, রাজ: হর 
পরিমাণ ৮০,*০,০*০ টাকা ছিল। করেক বত্সরের মধো ইংরাজ উহা 

(১) বিগত উনবিংশ অধিবেশনে জাতীয় মহাসমিতির নজাপতি শী লাল- 

মোহন ঘোষ মহাশয়ও এই কথাই বলিয়াছেন,_- 
175 18500 059095 (96, 09011508107): ০6 09৪. (৩টি জে 8৪5 76511805 

055 8155 915০9 ৮০ 02981000556). দ0880-7)0 ৪. 8০৮5 :০801817ট 2208 
700 10270070610, -00 75512 8884ভ0ম € 



ডাই বাধিক ১98 টি আমারি করিতে জাগিলেন | মহা- 
রা তাবধি ক্রমাগত ভূমির খাজন। বাড়িতেছে। 

পাঠক মনে করিবেন না, ইংরাঁজ-শাসনে প্রজার অবস্থার উন্নতি ব! 
কৃষিকার্যোর বিস্তার ঘটায় এইরূপ রাজদ্-ৃদ্ধি হইয়াছিল। আদায় কার্যে 
ইংরাঁজ কর্ণচারীদিগের নির্মমতাই অল্প সময়ে অস্বাভাবিক রাজন্গ-বৃদ্ধির 
প্রধান কারণ. বিশপ হিবার সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়! আমিয়া 

১৮২৬ ্রীষ্টাবে লিখিয়াছিলেন, _ 
1০ 19055 00796 06778005 006 16176 %71)100 ৮6 00. 

. অর্থাৎ দেপীয় কোন রাজাই প্রজার নিকট আমাদের মত'অধিক কর 

গ্রন্থ করেন না। কর্ণেন ব্রিগ্ন্ ১৮৩০ খুষ্টাবে লিখিয়াছিলেন,_- 
51800 চে 0 06 স0100 00 51565 10 17019) 110710105৭8) 10 8105011) 
006 10015 01 006 18170101015 16170) 25 06567. 1010/]) 18000700900 00- 
1050 1) 65096 07 4১519. 

অর্থাৎ এসিয়। ব1 ইউরোপে কোনও রাঁজার আমলেই কখনও এরূপ 
উচ্চ হারে ভূমির কর আদায় করা হয় নাই। এ বিষয়ে সেকালের 

আরও অনেক বিজ্ঞ ইংরাজ লেখকের এইরূপ উ্ি। প্রমাণ শ্বরূপে উদ্ধৃত 

কর! যাইতে পারে। কিন্তু ভারত্গবণমেণ্ট সেকথা স্বীকার করিতে 
চাছেন ন1। তাহাদিগের রাজন্ব-নীতির দোষ দেখাইয়! রমেশ বাবু ষে 

সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে লর্ড -কর্্ছন বাহাদুর বিগত, 
১৯*২ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিথে স্রকারি নিদ্ধারণ পত্রে ( রেজো- 

_লিউশনে ) বলিয়াছেন. 
ঠ 11715601091 1 (079 [8120 1২6৮6702 399০ 01 10000 7105610 হারার 
0৮769 15 10707508586 0:18) 69 005011009 101)011160 0010 0500093600080621 
79106 0 780৮৩ 1016. 

.এবর্থাৎ ইতিহাসের আলোচনা-পুর্র্বক বলিতে গেলে? বলাও হয় ফে:ভারতগবর্ণ- 
মেসের রাজন্ব-নীতি খৃষ্ীর ১৮শ শতবাঁর পতনশীল দেশীয় রাজাসমূহে প্রচলিত 
রাজিব নীতির অনুকরণেই গঠিত হইয়াছে । 

ক্ষণে বিশপ হিবার, কণেল বিগ. প্রভৃতি :: সেকালের; লেখকের 
ং দ্বেশের কষকদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া যাহ! লিখিয়াছেন) 

তাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব, অথবা! এতদিন পরে লর্ড কর্ন? কল্পনা! 
বলে যাহা লিখিতেছেন, তাহ। সত্য বলিয়! বিশ্বাস :করিব? কে এ 



কষকের ছুর্গতি। ৮৫ 

সমন্তার মীমাংসা ক্ষরিবে?. সে বানা হউক, এই রাজশ্ব আদার- কার্যে 
কিরূপ কঠোরতা অবলঘিত হইত, সরকারি কাগজ পর্রেই তাহার নি- 
শর্ন রহিয়াছে । ১৭৬৯ খুষ্টাবে বঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্ভীবন! ঘটে।  শন্ত। ও. 
খাদা-দ্রধ্যাদি ক্রমশঃ মহার্ঘ; হইতে থাকে । কিন্তু বাঁজপুরুষেরা ক্কাজন্ব-. 
আদায়-কার্যে যথাসম্ভব দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। হুণ্টার সাঁছেবের 40৮. 
1205 01 1২012] 1360891] নামক গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠে লিখিত আছে যে 

076 £05010025 5/০16 18৮67 5০ ০193619 ৪8553 0910:2, 

ইতি পূর্বে এরূপ কঠোরতার সহিত কখনও রাজন্য আদার ক্ার্ধা সম্পন্ন হয় নাই। 

পরবর্তী বর্ষে বঙ্গে ঘোর ছুতিক্ষপাত হইল। রাজপুরুষের| বিলাতে 
কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, "অসংখ্য লোক আনাহারে মরিতেছে। 
লোকের কষ্টের কথা বর্ণনা করিতে পারি, ভাষায় এরূপ শব্ধ নাই। এক 
অত্যুর্বর পুর্ণিয়। জেলাতেই কয়েক মানে এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী 
হুর্তিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্ত. আননের' বিষয় এই যে, ইহাতে 
রাজস্বের যেরূপ ক্ষতি হইবে বলিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, কার্যযক্ষেত্রে 

সেরূপ হয় নাই!” তাহাদের মুখ উক্তির শেষাংশ এইরূপ,-. 
30050 219 105005 ০:100871. 086 ০০116061075 7085৩ £91191) 1559 91107 ট02 

৮৩ 507])9560 070 ৮৮০1৫, 

১৭৭১ সালেও ইংরাজ প্রজার রাজপ্থ বৃদ্ধি করিলেন | এখানকার 
রাজপুরুষের! কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন,-_- ৃ 

ও 0/৮/101518150176 075 ৫1996 58500160০01 075 1809. 18700758100 09 8 
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অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দৃতিক্ষ ও লোকনাশ-সত্বেগ এবার বঙ্গ ও. হ্ছারের 

রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর! হটয়াছে । এই ছুর্ঠিকষে প্রায় দশ লক্ষ বলখামী 
অনশন-স্ণায প্রাণত্যাগ করে। ইংরাজ. এই দুর্ঘটনার 'জন্ত কোথা, 
জার করলাঘব করিবেন, না পূর্ব পূর্ব বংসয়ের অগেক্ষ! অর্দিক খাজনা 
আদীয় করিলেন! ওয়ারেন হে্িংসের কথায় প্রকাশ, - 

196 766 00115061075 ০6 015 7581 [777 8:086890. ৪৮৪০ 8808. 9৫ 7768... 

ওয়ারেণ হেষ্টংসের প্রতি রংসর দুতন বন্দোবন্ করিয়া ভূমির রাজশ্- 
বর্দনের চেষ্টা বঙ্গবামী কিয় ব্যতিবা্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহ! 



সিন নী অবি | হি ছে 1. কিনা জর্-কর্ণওয়ালিস বে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করায় -বঙ্গবাঁসী অশেষ অত্যাচারের দায় 
হইতে অব্যাহদ্িলাত করিজেন। (১) 

ইংরাক্স-শাদকের হস্তগত হওয়ায় অযোধ্যা অঞ্চলের যেরূপ অবস্থাত্তর 
ধটগাছিব, তাহা কাণ্ডেন 'এডোয়ার্ডমের উক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে 
পার] যায় 1: ১৭৭৪ খৃষ্টান নবাব সুজাউদ্দৌলার শাসনকালে কাণ্ডেন 
সাহেব অযোধ্যা প্রদেশকে করি-শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন। পর- 

বর্তী বর্ষে নবাবের মৃত্যু হইলে, ইংরাজ অযোধ্যা প্রদেশে লব্-প্রবেশ হন । 
তদবধি এ অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ অপহৃত হইতে থাকে । ১৭৮৩ খুষ্টাবে 
কাখেন এভোর়ার্ডন্ গিয়। দেখেন, অযোধ্য। প্রদেশ__ 

টায়ার ঢ0ছা,0 হাব ৭) 08501. 

| রাশ ও জনশূন্ত হইয়াছে । এই সময়ে ওয়ারেন হোেষ্টিংদ অযোধ্যার 
বেগমধিগের প্রতি অকথ্য অতাচার করিয়! যেরূপে তাহাদিগের ধন-হরণ 
করিয়াছিলেন, খাজন! দিতে ন! পারিলে গ্রজাদিগকে যেরূপে পিঞ্জরাবন্ধ 
করিয়। প্রথর বৌদ্রে ফেলিয়া রাথা হইত, অত্যাচারে ভয়ে কৃষকেরা 
যেরূপে আপনাদিগের শিশ্ত পুত্র কন্ঠ পত্যস্ত বিক্রয়পূর্বক থাজনা শোধ 
করিতে বাধ্য হুটত, উপায়াস্তরের অভাবে দেশত্যাগী হইতে চাহিলে 
সেনাবলের সাহায্যে ষেরূপে হতভাগাদিগের গতিরোঁধ করা হইত, এবং 
পরিশেষে প্রজার! বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, তাহাদিগের দমনের জন্য যেরূপ 

_লোমহ্ষণ রক্ত-শ্রোত প্রবাহিত করা হইয়াছিল, তাহা! ইতিহাস-পাঠক 
মানেই অবগত আছেন। 
এই সময়ে বারাণলী অঞ্চলের কৃষিবাণিজ্যও ইংরাজ কর্মচারীদিগের 
ৃ অত্যাচারে শোচনীয় অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ প্রথমেই ভূমি- 
- করের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়! দিলেন, তাহার পর আদায়ের সময়েও 
জঁহাদিগের শ্বভাবসিদ্ধ কঠোরতা অবল্নে পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই 
নর রবের মধ্যে দেশের অধিকাংশ স্থানই মরুভূমিবৎ হইয়! উঠিয়াছিল। 

দ) বঙ্গের সর্বান্র এখনও চিরস্থায়ী ধন্দোবস্ত হয় নাই। বঙ্গেয় অস্থায়ী বন্দো-: 
সতের অধীন ভূমি হইতে গত ১৯০০, সালে ৩৪, ২৩,২৬৭ টাকা ও গবর্ণমেন্টের খাস 
বে-বঙ্গোবস্তী গহাঙ্জ হইতে ৪১,০৪,৭৫৩ টাক। রাজত্ব আদায় হ্ইক্স(ছিল। 



এই কঠোর, অত্যাচার ৯৭৮৩ সালে খপনী অঞ্চলে ঘোরতর ল ৃ 
ঘটিত হয় । | 

কর্ণাটে কোম্পানির কর্মচারীরা যে অত্যাচার কালে; তাহা 
ংক্ষেপে বর্ণনা! কর! সম্ভবপর নছে। মিঃ পেটি নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্ম 

চারী ১৭৮২ খৃষ্টাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানির গুপ্ত সামতির (0০18171656 
০ 96016০৮ ) সমক্ষে সাক্ষার্দানকালে তাঞোর শিসিনের সমৃদ্ধিশালিতায় 

সবিস্তার ব্ণন।-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।__ 

1৮711 9০:17060895819 0০ 10 (10 0০070005066 038 006 20970 76215 ৪৫০ 
(ঠ7 7708) 078৮ [0517006৮785 00115106160 ৪3 006 ০01 616 17950 19911910178, 
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১৭৬৮ খুষ্টাবঝে যে প্রদেশকে সাক্ষী মহাশয় ভারতবর্ষের একটি 
সমৃদ্ধতম, বহুজনপূর্ণ ও শস্ত-শ্তামল প্রদেশ দেখিয়াছিলেন, ১৭৮২ খৃষ্টাবে 
তাহার গরবন্থ। কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাহার পশ্চাল্লিখিত উক্তি হইতে 
পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি বলিয়াছেন, 

[15 090017091785 10890 90. 78010) 002৮ 1017800 0190005 : ০৫1 ৮ 
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এই অল্প দ্রিনের মধ্যে এরূপ খরবেগে এই প্রদেশের অবনতি ঘটিরাছে যে, এখন 
ইহার অধিকাংশ স্থানে পুর্বব সম্পদের চিহ্তষাত্র বিদ্যমান নাই । 

ইংরাজের অর্থলোলুপত্তায় কেবল তাঞ্জোরেরই এইরূপ ছুরবন্থা হয়, 
নই । নবাব মহম্মদ আলীর অর্থ-হুরণ ব্যাপারে আর্কটের কৃষক-কুলের 
মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছল। ইংরাজকে অর্থদান করিতে, হুর্বল 

নবাবের ধনাগার যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, অথচ ইংরাজের ক্ষুধ। মিটি 

না, তখন তিনি কৃষককুলের প্রতি অস্ুলি-নির্দেশ করিতে বাধ্য হইলেনস, 
হংরাজ কর্মাচান্বীরা প্রজার করবৃদ্ধি করিয়া নির্দয়ভাবে রুষক্কের ধর, 

শোষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের, প্রত প্রাপ্য ১৩৪, সগ3৯৬ 
টাক। ছিল। কিন্তু তাহারা ২০১৩৯,৯৫.৭৯* টাকার, ছারীক রি বছরিল 
পর্যাস্ত প্রজার ধন লুঠন করিতেছিলেন । ১৭৮৩ খুঠাবে মাজাজে যে 
ভীষণ ছুঙিক্ষ হয়, এই সকল অত্যাচারই তাহার মুল.কারণ। 'র্ভ $য়ে- 
লেন্লি মহোদস্কের চেষ্টায় আই. গ্রভারগ! ধরা গন্ধে! তখন কর্ণুটবানী 
রা অত্যাচারের দার কউ অব্যাহতি আর করিন 
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বার গৌথাইয়ের রাজের ইছালে ৃষ্টাত করুন। 
মহারাষ ভূপতিদিগের শাসনকালে & দেশে প্রক্কৃতিপুঞ্ষের নিকট হইতে 
বৎসরে ৮* লক্ষ টাকা স্থাজন্ব' আদায় হইত। যে বৎসর ইংরাজ এ 
দেশের, আধিগত্য লাভ করেন, তৎপরবর্তা বর্ষেই ১ কোটি ১৫ পক্ষ টাকা 
রাজস্ব আদার ফরিলেন! ফলে প্রজার উপর কিরূপ অত্যাচার হইতে 

লাগিল, সরকারি রিপোর্টে তাহার এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয__ 
ঢ$57 88০৫ 99 21909,--18/00] 200 00121001109 66106 0৮7950 08% 
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স্বার্থ এই যে, ছতভাগা কৃষকর্দগের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব অর্থ সংগ্রহ 
করিবার জনয বিধিসঙ্গত ও বিধি-বিগিত সর্ধবিধ উপায় অবলম্িত হ্ইয়াছিল। 

_গীড়নে, স্থলবিশেষে দুঃসই ও বর্ণনাতীত অত্যাচারে, জর্জরিত করিয়া দরিদ্র কৃষক- 
কুলের নিকট হইতে অভিলধিত অর্থগংগ্রহের চেষ্টারও জ্রুটি হয়নাই। এহরাগ 
নিদারুণ নির্যাতনে প্রগীড়িত হইয়া! শত শত কৃষক গৃহত্যাগপুরঃসর সনিহিত দেশীয় 
রাজাসযূে শি! আশ্রয় গ্রহণ করে। সুবিস্তীর্ণ তৃমিখগুসমূহ কৃষিকাধেযর অভাবে 

পতিত থাকে, কোন কোন 'জলায় কর্ষণবে।গ্য ভূমির এক তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে 
চাষ আবাদ হয় নাই। 

_ উডিষ্যাতেও ক্ুষিজীবী প্রজার নিকট হইতে অর্থশোষণের কম চেষ্টা 
হয় নাই। লয্পকারি কাগজ পত্রেই প্রকাশ যে, ১৮২২ খুষ্টাব্ধে উড়িষ্যার 
ককষকদিগের নিকট হইতে রাজপুরুষেরা শতকরা! ৮৩০ হিসাবে খাজনা! 
' জাদায়, 'করিক্লার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এরূপ শোষণকাধ্য দীর্ঘকাল 
উলিল না। ১৮৩৩ থুষ্টাব্বের পর হইতে তীহার! উহা কমাইয়! শশকরা 
প্রায় ৭১ হিসাবে আদায় করিতে থাকেন। সংগ্রতি উহা ক্রমশঃ কমিয়া 
শতকর। ৪৫ হইয়াছে; কিন্ত বাঙ্গালাগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় কৃষি- 
আবী গ্রজাকে শঙকর! ১৯ ভাগের অধিক ভূমিরাজস্ব দান করিতে হয় 
না). উড়িষ্যার স্তায় অযোধ্যাতেও ১৮২২ সালে কোম্পানির ভূত্যেরা 
ঘিবাঁরদিগের নিকট হইতে শতকর| ৮৩ ভাগ থাজন। আদায় করিবার 
আইন পান করিয়াছিলেন। ফলে দেশে চারিদিকে হাছাকার পড়িয়। যায় । 

-এইরূপে বাজ ধর্শের অবমাননা ও প্রজার উপর অত্যাচার কারয়া' 



যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল, তাহার অতি অন্লাংশই এদেশে তায় করা 
হইত, অধিকাংশ টাকাই বিলাতে প্রেরিত হুইত। ইঠ ইত্ির কোল্পা- 
নির অংশিগণ কর্ণচারিগণ ও বিলাছের পালামেন্ট মহাসভার মাননীয় 
মদস্তগণ এই ভারত-লুঠনের অর্থে আপনাদিগের দারিদ্রা দূর..করিয়া-. 
ছিলেন। কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে অর্থ গাওয়া! যাইত। তাহ 
কোম্পানি গ্রহণ করিতেন, এদেশের ধনি-সস্তানদিগের ও রাজ মহায়াজ-. 
দিগের নিকট হইতে অটৈধতাবে যাহা আদায় হইত, তাহাতে শ্বেতাঙ্গ 
কর্মচারী দিগের অর্থকষ্ট দূর হইত। এক বঙ্গদেশ হইতেই ১৭৫৭ খুষ্টাব 
হইতে ১৭৬৫ থৃষ্টাব্য পর্যাস্ত অন্যান £,৯৪,*৪,৯৮০ টাকা কেবল উৎকোচ" 

স্বরূপ আদায় করা হইয়াছিল! পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে যাহাতে অপ্রিয় 
আলোচন!| উপ্মস্থত না হয়, সে জন্য কোম্পানি ও তৎকর্মচারীর। মহা- 
সভার সস্তদ্রগকেও উৎকোচ-দানে বশীভূত করিতেন (১)। অনেক 
সময়ে আবার উৎকোচের অর্থ সংগ্রহের জন্যই ভারতীয় প্রজার ধন লুঠন 
করা আবশ্তক বলিয়! বিবেচিত হইত । ত্দানীস্তন ইংলগডেশ্বরও এই 

নিন্দনীর উৎকোচ-গ্রহণ-ব্যাপারে নিলি ছিলেন না। একবার কোম্পা- 
নির কাধ্য-কলাপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায় 
স্বয়ং ইংলগুপতি সকল গোলযোগ মিটাইয়া দেন । সত্য ইংরা্ জাতির 
নৈতিক উন্নতির ইতিহাসে এ সকল ঘটনার মূল্য নিতান্ত সামান্য নছে।, 

গঞ্নীর মামুদ, নাদির শাহ, আভগ্মদ শাহ আব্দালী বা মাগপুরের 
বর্গীর৷ ভারতের ধনি-সস্তানদিগকে লুষঠন করিয়া! কত টাকা লইয়! গিয়া". 
ছিলেন, তাহার উল্ল্খে ছাত্র-পাঠা ইতিহাস গ্রন্তেও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া. 

(2) বি০৮ 85 035 00101050917 8০০৫. 7606 এট 80709, ঠোছ ভাপুতায়ে 
85 556 07 (09) 81701 925 10070 2৪৮ 00 0010215 053085065- 10 0176 
7581 76100,000 10 87582. 8০৮ 026 8০5৪ 01 001700)005 50254101010, [2 
৮20612%5 ৫ 6৮282522752 2%015252 2%2 %888282 0125565 424 2%2 এ? 81754 
৭25 525 £01%206 20286450 ৫. 12786 541, ২: রা 

10056. 7/58001705) 22201518217 ৮0 016. 221550০১৪৬2: 805. 
€507000877 080০৮৩......১১, 285 0০006 (0055র1068৮ 5৫যাতৈত 00157, 3005 8 
10106) 8050995 60 £66 855 60005প) 120 00888245018. 011095. গুলির এ, 
87766 10:28, 7502৮552৮, 075 009085) 8৪508 6:88510 ৮ টি 
:/2785৮ ৮৮156, 2057. 5৫5205৫-89350 ৪১25 882825050-৩3576102 
005 ০8806 60 (8 7৩ হ255.-8৮87%.16215- 774 £8412%45 22260518227. 
8865. উ ড্রে এজ ৯৮0০7 7: 2১ 
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মা ন্ 

ফি দেশের কথা! পি, 

হা 

| খাকে। কিন্তু কোম্পানীর, আমলে ভারতীর কিষক-্াদায়ের নিকট 
হইতে কত টাকা লুষ্টিত ছইরাছিণ। ঠাহার ছিসাব সহজে পাওয়া যার না। 
মিঃ ডি বলেন পলাশীর বুদ্ধের পর প্রায় ৫* বৎসরের মধ্যে 

তারতবর্ষ হতে 4৬১০৭$০৩১০৪*হ্ইতে ১৯০১৯৯০১০০০ পাউওড (এক 

পাত ১৫. টাক! )ইংঘণ্ডে গ্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 

মিঃ ক্রকৃদ্ এডামদ্ [এজ ০0151198600 800 [06০8 নামক গ্রন্থের 

২৯৩. পৃষ্টা জিখিয়াছেন, - 

জ্ঞগ), 81706 076 0110 736281) 10 175561670 125 ৪/0া 79617161000 
105 বনী 1585৫ 7100 0১6 10019) £12%0গ, 

.. €স যাহা হউক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্বেতান্ন রাজ-পুরুষের এ দেশের 

_্কষি-শিল্পজীবীদিগকে যেরূপ নর্শমভাবে লুন করিয়াছিক্রৌন, তাহাতেই 
.ভোারতবাদীর অধিকাংশ সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়_-আতরিক্ত কর 
দিয়া কষকের! নিঃস্ব হইয়া পড়ে, শিল্লিগণ বাণিজ্য-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়। 
র্থ-হীন হওয়ায় কৃষিকম্মন অবলম্বনে বাধ্য হয়। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে 

সজে এদেশের কৃষিজীবি-মম্প্রদায়ে দারিদ্র্য-রাক্ষম কিরূপে স্থায়ী আধি, 
_ পত্য লাভ করে, তাহ বুঝিতে হইলে, রাজন্ব-বৃদ্ধির এই হতিহাস অবশ্ 

জ্ঞাতবা। . বৃটিশসিংহ যখনই কোন প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই 

“সে প্রদেশের কৃষকদিগের শোপিত এরূপ অপর্গিমত তাবে পান করিয়া- 

ছেন যে, হুতভাগ্যগণ একেবারে উত্থান-শাক্তরহিত হহয়। পড়িয়াছে! 
ইহা ঘোরতর কলঙ্কের ।বষয় হইলেও এঁতিহাসক সতা:; ঠাহার পর 

অবশ্তু প্রথম আক্রমণের কঠোরতার স্থানে স্থানে লাঘব হইয়াছে, কিন্ত 
তাহাতে প্রজাগণের গ্রনষ্ট শক্তি কতদূর পুনরাগত হইয়াছে, প্রজা এক 
৭ দিয়া সহম্্র গুণ পাইয়াছে ক না, ভারতে ঘণ ঘন ছুভিক্ষ ও অন্নকষ্টরের : 
পীনেই তাহ! অনায়াসে অনুমিত হইতে পার়ে।. ূ 
-এইংরাঞ্জ-শীদনের আরম্ত-কালে এদেশীয় কৃষক-সম্প্রদ্ধায়ের শোঁণিত : 

শোষণ কিরূপভাবে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা ইতংপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। 
ু্তপ্াক্রমে অস্তাপি ভারতের অধিকাংশ স্থলে সে শোষণ সম্যক্ হ্রাস 
গার হয় নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাবে বোম্বাই প্রদেশে ৮০১*০১০০* টাক। ; 
ভি কর আমান হইত, ১৮২৩ খুটাৰে ইংরাজ তাহার পরিমাণ বর? 



কৃষকের হূর্গতি। | : ৯৯. 

করিয়া ১১৫০৯০১০*০ টাকা করেন, পাঠক. খা অবগত রাজন |. 
ইহার পর কোম্পানির যথেচ্ছাচার দূর করিবার অন্য দয়ীমধী ভিক্টোরিয়া 
ভারতের শামনদও স্বহস্তে গ্রহণ-করেন। তাহার আমলে শাসন-বিভাগে 
নান! বিষয়ে সংস্কার ঘটিল; কিন্তু কৃষিজীবী প্রজার ছুর্দৈ খুঁচিল দা 
কোম্পানির আমলে যে প্রজারা ১,৫*,০০,০০* টাকা কর দিতে বাধ্য 
হইত, পরলোকগতা মহারাণীর আমলে ১১৬২ খুষ্টাবে তাহাদিগকে: 

২,০৩,৯*,৯০১ টাকা রাজন্ব প্রদান করিতে হইল। কিন্তু এইখানেই 
রাজপুরুষদিগের অর্থলোভের শেষ হয় নাই। ৮* লক্ষ টাকার স্থানে ২ 
কোটা ৩ লক্ষ টাক! আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াও তাহার! রাজস্ব বৃদ্ধির 
কার্ধ্য অব্যাহত রাখিলেন। কাজেই কষককুল আর সঙ করিতে ন! 

পারিয়! ১৮৭৭ থুষ্টাবে বিদ্রোহী হইয়া! উঠিল। নানা স্থানে দাগ! হামা 
ও শাত্তিভঙ্গ হওয়ায় রাজপুরুষের1 কিঞ্িং ব্যতিব্যস্ত হইয়া গড়িলেন। 

তখন এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্ত এক কমিশন বসিল। 
তদন্তে গ্রির হইল, পুনঃ পুনঃ ভূমির বন্দোবস্ত দ্বারা অতিরিক্ত রাজদ্ব 
বৃদ্ধিই (চ৮8582200) 1১62৮ রর এই গ্রকার মা 
প্রধান কারণ। 

এত গোলযোগ সত্বেও রাজপুরুষদিগের অর্থগৃপ্নতার হাস হয় নাই। ্  
ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তে যে সকল ভূমির রাজন্ব নির্ধারিত হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে অনেক গুলির বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আবার কর্তৃ-. 
পক্ষ নৃত্তন বন্দোবস্তের আদেশ করিয়াছেন । গত ১৮৯৯ সাগোর.৩১শে ৃ  
মার্চ পর্যাস্ত ২৭,৭৮১ খানি গ্রামের মধ্যে ১৩,৩৬৯ খানি গ্রামের নৃতন, 
বন্দোবস্তের কার্যশেষ হইয়ান্ছে। এই গ্রামগ্ডলি হইতে পূর্বের ১. )88, ৪ ১৯ 

টাক! আদায় হুইত, নৃতন বন্দোবন্তে ১৮৮,০১০ টাক! আমায়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রাম-সমূহের - মধ্যে কতকনির ৬ 
কারধ্য বিগত -ছুর্ভিক্ষের জন্ত কিচু দিন বন্ধ ছিল... তথাপি:8৮ খানি 
গ্রামের নৃতন বন্দোবস্ত. করি ' ১,০৩৫৩০ উর যে ১৩৫১, 
৫৯৯ টাকা রাজস্ব নির্ধাক্লিত কর! হইয়াছে? কিল), আই মকল, স্ৃতন 

বন্বোবস্তে মোটের উপূর শত্তরুর। +০০ টাকা না ভূমির কর বাড়ি 
(গিয়াছে। এদিকে ডিরেক্টর সর লা. রেকর্ল এগ -এশ্রিকলচার ব! 



দেখের বখা। 

| সু ও কৃষি-বিভানীয আন মহাশরের ১৮৮৭ লালের রিপোর্টে প্রকাশ 

(যে, বোদ্াই অঞ্চলে: ও 

$০/০0-8ত ঢ ০৪০, রঃ &৪: $:9818%4 8855৪ 18 00067 £০০৫ £1515, 
5 পুশ [6190078 200901059 88766 (8 006 05 2110185 %%7827 01001058605 

' , স্মা110 20 %088 2717 72475 521 [00 07617 1900. 

.. ভাবার্ঘ--লাবাদী জমির বার আন! অংশে খাদ্ে।পযোগী শস্তের চাষ হয়। কিন্ত 
সকল রাজপৃর়ুখেয়াই উকমতা প্রকাশপূর্ববক বলেন যে, বছসংখ্যক কৃষকই চাষ 
করিয়া সংবৎসয়ের ব্ায়োপযোগী শশ্য সংগ্রহ করিতে পারে ন|। 

ক্ষ মহাশয়ের এই প্রকার মন্তব্য গ্রকাশের পরও ভূমির খাজনা 
বাড়িযাছে। হ্ৃৃতরাং দুর্ক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা না বৃদ্ধি পাইয়া আর কি 
হইতে পারে 2 এই গ্রনঙ্গে দেশের কৃষীবলের অবস্থার কথাও বিবেচা। 

১৮৯৪ সালে সমগ্র বোস্াই প্রদেশে ৮০১৮**** কূষিযোগ্য গো-যহিষাদি 
পণ্ডছিল। ১৯*১ দাগের গণনার প্রকাশ পায় যে, উহাদিগের মংখ্য। 

কমিয়! ৫২১৭৭,**০ হইয়াছে ! অর্থাৎ ছয় বৎসরে এক তৃতীয়াংশেরও 
| অধিক গো-মহিষাদি পণ্ড কমিয়া গিয়াছে । কৃষিযোগ্য ও কর্ধিত ভূমির 
-. তুলনা কৃষীবলের সংখ্যাও অতি সামান্ত। বোম্বাই অঞ্চলে গড়ে এক 
এ. স্থাল গোনমছিষকে ৬* বিঘ। ভূমি কর্ষণ করিতে হয়! কৃষক-দমাজের 
রং গে ইছার অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? 
এ...  মান্দ্রাজের ককষক-সম্প্রদায়ের অবস্থার উল্লেখ করিয়! প্রসিদ্ধ ইংলিশ- 

গার পত্রের সম্পাদক ১৮৮০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিয়া- 
.ছিলেন._কোম্পানির আমলে মান্ত্রা অঞ্চলে ভূমির যে কর আদায় 
হইত, হারাণীর শামলে তদপেক্ষা দশ-লক্ষাথিক যুদ্রা বা এক তৃতীয়াংশ 
অধিক রাজন্য আদায় হইতেছে। অথচ কৃষকসম্প্রদায়ের স্বখ-সমৃদ্ধি- 
'বিধানের কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। বরং রাজস্ব-বৃদ্ধির সহিত মান্দ্রাজে 
হরে প্রকোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ৰ ... বোদ্াইয়ের ব্যবস্থাপক সভার দিভিলিয়ান সন্ত মি: জি, রোজাস 
৫ শ্লালে ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারি মহাশয়কে মান্দা প্রদেশের 

| রাজা, আদায় বিষয়ক অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপনকালে দেখা ইয়াছিলেন যে, 
১৯৪%১৮০ হ্ীটা হইতে *৮৮৯/৯* অব পর্য্যস্ত ১১ বৎমরের মধো খাজন! 
জজাদায় করবার জন্ত মান্দ্রাজের রাজপুরুষেরা ৮/৪*১৭১৩ জন প্রঞ্জার 



১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ ৪ খিষা। জমির “দিত, শদ্থ প্রকাশ্য নিলামে ্ 

বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাহাদিগের তৃপ্তি হর নাই।' প্রজার 
অমির দখল ছাড়িয়াই অবাহতি লাভ করে নাই। তাহাদিগকে খাজ-.. 

নার দায়ে আপনাদিগের'ঘটী বাটা বিছান! পত্র পর্যাস্ত বিক্রয় করিয়া. 
২৯.৬৫০১৮১ টাকা গবর্ণমেন্টকে দান করিতে হইয়াছে! উপরি লিখিত 
প্রায় ১৯,৬৩১৩১৪ বিঘ| জমির মধ্যে প্রায় ১১%* লক্ষ বিদবা জনী ক্রেতার 
অভাবে গবর্ণমেন্টকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল । থাজনার হার অতিরিক্ত 

না হইলে নিশ্চিত ত সকল জমির ক্রেত! জুটিত। ভূমি-রাজস্বের আধিক্য 
সম্বন্ধে এতদপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে টি 

মধ্যভারতের অবস্থা সম্বন্ধে গত বৎসর মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিন কৃষ্ণ 
বন্থ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, এ অঞ্চলের কোনও 

কোনও জেলায় বগত দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১০২ ও ১৭৫ হানে 

প্রজার রাজস্ব বৃদ্ধি কর! হইয়াছে! এই দশ বৎসরের মধ্যে হুতিক্ষাদিতে 

প্রজার! নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছে, তথাপি কর্তৃপক্ষ খাজন! বাড়াইতে নিরস্ত-. 
হন নাই। বল! বাছুলা, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই অভিযোগের অস্ভাপি 
কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ হয় নাই । মাঁলাবারেও অনেক পরগণায় 
বিগত নূতন জরীপকালে শতকরা ৮৫ হইতে ১*৫ পর্য্স্ত হারে খাঁন 
বাড়িয়াছে। এক তাঞ্জোর জেলাতেই গত দশ বৎমরে ১1 কোটা টাকা: 
খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে। ু 

কর্ণটকীয় গ্রজার খাঁজনার হর সনন্ধে কারি এ গু ববিভাগের | 

অধ্যক্ষ মহাশয়ই বলিয়াছেন, | 
[06500105105 11801110 ০0 1800109 16 025 ৪ এ 1800 ৩৮৩00 ফ টি 

[09009 0: 00008), টা. 

অর্থাৎ এই প্রদেশে ভুর্ভিষ্ষাদির অধিকতর ্াবনা শন্থেও এখানকার হর 
দিগকে দক্ষিণাপথের ব1 হিরন রাবার পে অধিক হি ফাদ 
করিতে হয়। 

কেবল দক্ষিণ ও মধাভারতেই নছে এক: : বদেশ্ নি বাদি 
ভাকতবর্ষের সকল গ্রদেশেই ২* বদর ৩৯./রংসর অন্তর. রয় | 
দেয় রাজন্বের পরিমাগ বৃদ্ধি পাইিতেছে 

বিগত -১২শ শভাকীর পীয়কে :জবেক: বিজ -শাঁন-কর্ত! সমতী 



7 8 পল চারি 

রঃ রী 

০ না 

* রি বঙগদেশের যার িনারী « বন্োবন্ নর করিবার চেষ্টা করিয়া 
ছলেন। ১৮৯৭ সালে মাঁজাজে স্যার টমাস মনযরো। প্রজার সহিত যে 
'বায়তওয়ারি বন্দোরত্ করেন, তাং! বঙ্গের চিরস্থাত়ী বন্দোবস্তেরই মত 

ছিল। বিলাতের: অনুসন্ধান-সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য-দান কালে তিনি 
একা ্টান্য়ে ্ বাকার করিয়াছিলেন । বোষাই অঞ্চলেও গ্রথম অব- 
সথায় চিরগারী রদ্দোবস্তই প্রচলিত ছিল। ১৮০৩ সালে ইংরাজ যখন 
এলাহাবাদ পু অযোধ্যা প্রদেশ গ্রহণ করেন, তথন তথায় তাহার! থাজন! 

বিষয়ে-পজার: সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত হইয়া-. 

ছিলেন কিন্তু পরবত্তী রাজপুরুষের| বিশেষতঃ রাজন্ব বিভাগীয় কর্ণা- 
চারীরা জর্থলোভে অন্ধ হয়৷ সে সকল গ্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন-পূর্বক সঞ্ল 
গরদেশেই ২1৩০ বৎসর অন্তর জরীপ করিয়া! খাজন। বাড়াইবার ব্যবস্থা 
প্রবর্জীন করেন। গবর্ণমেপ্ট কিরূপ অবস্থায় প্রলার কত থাঙ্জন বাড়াই 
বেন। তাহার একট! বাধাবাধি নিয়ন যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার 

অন্ত অনেকবার গ্রার্থন। কর! হইয়াছিল। তদনুসারে লর্ড রিপণ এ বিষয়ে 
কতিপন্র নিরম-প্রণয়নের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার 

: স্তারতবর্ষ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুরুষেরা পুব্ববৎ যথেচ্ছাচার-মুলক 
পন্থা 'অবলগ্বন করেন ! অথচ জমীদারের! প্রজার নিকট উদ্ধ সংথায় 

কত ব্রাজন্ব আদায় করিতে পারিবেন, কিরূপ অবস্থায় কত রাজন্ব 

| -বাড়াইতে পারিবেন, তাহার নিয়ম-গ্রণয়নে তাহাদ্দিগের আদে ওুঁদাস্য 
(প্রকাশ পায় নাই। সে যাহা হউক, এখনও সরকারি থাজন৷ বৃদ্ধির 
বন্ধে গ্রবর্ণমেন্ট স্বয়ং কোনও নিয়মের বশীভূত হইতে প্রস্তুত নহেন। 
বক্েরল তাহাই নহে, রাজস্ব কর্মচারীরা কাহারও খাজন। অন্তায় পূর্ববক 
বৃদ্ধি করিলে, তাহার বিরুদ্ধে আর জ্গাপাল কর! চলে না। প্রজার! বেশী 
'আপত্তি আানাইলে ধাহারাখাজন! বাঠাইয়াছেন, তীহারাই উহার সম্বন্ধ 
পুনর্বিচার করেন। তখন একটা তদন্তের ( ইন্কোয়ারির ) ভান 
ক্রিয়া কাহারও কাহার ৪ খাজনা নাম মাত্র কমাইয়া দেওয়া হয়। বল! 

বাছলা, ইহাতে প্রজার প্রতি প্রায়ই সুবিচার হয় না। প্রজার এই 
অন্খিধা দুর করিবার জন্য বরোদার মহারাজ শ্রীসয়াজি রাও গায়কোয়াড় 

মহোদয় স্বীয় রাজ নিয়ম করিয়াছেন যে, সেটেলমেন্টের কর্মচারীরা, 

1 
1 
1 
1 



কৃষকের সুর্গাতি ।. ৯ 

কাহারও খাজন। নু করিলে সাধারণ পরকাহ্ আদালতে দ্বতনত্্রন্্তি 
বিচারপতির নিকট তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে । বৃটিশ রাজ্যে এয়প : 
নিয়ম প্রবন্তিত হইলে কৃষিজীবী প্রজার বহুল_ কষ্টের লাঘব হইতে পারে, . 
সন্দেহ নাই; কিন্তু স্থুসভ্য বুটিশ গবর্ণমেন্ট প্রজার এই স্ববিধার: দিকে 

দৃষ্টিপাত করেন না। কাজেই যে কর্মচারী অন্তায় করিয়া প্রজার খাজনা: 
বাড়ান, হতভাগ্য প্রজাকে তীহারই নিকট সুবিচার-প্রার্থী হইতে হয়। 

বিগত ১৯০৫ সালের ভাবুতীয় আয়-বায় বিষয়ক আলোচনা কালে 
বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় গোথলে মহোদয় কঁষক- 
কুলের দুর্দশার পতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, 
ইউরোপের তুলনায় ভারতীয় কৃষকগণের নিকট হুইতে অধিক পরিমাণে 
ভুমি-রাজন্ব গৃহীত হইয়া থাকে । যে ভূমিতে ১০* টাকা মূল্যের ফসল 
জন্মে, তাহার জঙগ্গ ইউরোপায় দেশসমূহের ষকর্দিগকে কত রাজস্ব দান 
করিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত তালিক! হইতে নকলে বুঝিতে পারিবেন 

দেশের নাম ভূমিরাজন্থের হার দেশেষ নাম তুমি রাজদ্থের হার 
তংলপীয় যুক্তর।জ্যে শতকরা ৮/০ ইটালি ৭২. 
ফন ঠা ৪//০  বেলজিয়ম .২৮/০ 
জান্মেশী ্ ৩-২ হলাও ২//* 
তষ্টরীয়া ৬ ৪114০ 

“ৰল! বাহুল্য, জলকর, পূর্তৃকর, চৌকিদারী ও ষ্ট্যাম্পকর প্রভৃতি 
করও উল্লিখিত হারের অন্তর্গত। ফ্রান্সে পথ-কর পধ্যস্ত এই রাজগ্থের 
মন্তভুক্তি। ভারতবর্ষে এই লকল, স্থানীয় কর অবশ্যই ভূমি-রাজস্থের 
অন্ততূর্তি বলিয়া! পরিগণিত হয় না । পরী সকল স্থানীয় কর স্বতন্ত্র ভাবে 
প্রধান করিয়াও এ দেশের কৃষকর্দিগকে অভীব উচ্চহারে ছুমিকর ফান 
করিতে হয়। রমেশ বাবুর প্রকাশিত হিসাব ছাড়িয়া দিয়া সরকারি 
হিসাবে আস্থা স্থাপন করিলেও দেখ! যায় যে, ইউরোপীয় দেশসমূহে 
কষক্দিগকে তুমিকর ও সর্বপ্রকার স্থানীয় কর সহ্ শর্ঠকর1৯ টাকার 
অধিক কুত্রাপি দিতে হয় না), কিন্ত ভারতের দ্বারিজ পন্কেদ 
হতভাগ্য কষকদিগকে কেবল তৃমিকর হিসাবেই:গবণে্টকে শতকরা 
অধিকাংশ স্থলে গড়ে ১৫২, টাক ৪ কোনও কোনও স্থলে ২৯ টাকা 
পণ্যস্ত দান করিতে হর. এদেশে ভূমির উ্রতা দিন ফিন হান পাই: 



চা দেশের কথা।, 
বেছে, জকািগরও করিল, অবস্থা জরমশঃ নিতান্ত শোচনীর হইয়া 
উচিত জগামুতিং 'জন্তও তাহাদের িষ্্বনা সামান্য হই- 
বেছে না1. তারের খাণের কথা বলাই প্লাছুগ্য। ভারতীয় কৃষিজীবী 
সম্প্রদায়ের ছুই তীর অংশ খধ-পন্কে নিমগ্র, ইহাদিগের মধ্যে অর্দেকের 
আর. খণসুক্তির 'কোনও উপায় নাই। তথাপি গবর্ণমেন্ট তাহাদের 

নিকট হুঈতে অতি উচ্চকারে করগ্রহণে বিরত নহেন। কেবল তাহাই 
নে মু্রা-শাসনী বাবস্থার প্রণয়ন করিয়। কর্তৃপক্ষ রৌপোর মুঙ্গ-্বাসের 
পথ পরিস্কত করায় তাহাদিগের সঞ্চিত রৌপা-ধনের ( অলঙ্কারাদির ) 

মূলযও-হ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে সকল দিকেই রাজপুরুষেরা তাহা- 
দিগকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। 

"ইহার উপর সেটেলমেন্ট বিভাগের জুলুম আছে। পুনঃ পুনঃ 
জমি জরীপ করিয়া! এই বিভাগের কর্মচারীরা ক্রমেই ভূমিকর বৃদ্ধি করি- 
তেছেন। গত দশ বৎসরে ইহাদদিগের চেষ্টায় বোগ্াই, আগা, মান্জরাজ, 
অযোধা। ও মধা প্রদেশ সমূহে গবর্ণমেন্টের ভূমিরাজস্ব ১ কোটি ৪ লক্ষ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে”_অথচ এ সকল প্রদেশেই দশ বৎসর পুনঃ পুনঃ 
অনাবৃষ্টি ঘটিয়! কাষকাধ্যে বছ বিদ্ধ মংঘটিত হইয়াছে! যে দুঃসময়ে 
প্রথার কর. লাঘব করা কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল, সেই অসময়ে তাহার] 

প্রজার নিকট হইতে বার্ষিক ১ কোটি ৪ লক্ষ টাক! অধিক লইবার বাবস্থা 
করিলেন। ইহার অপেক্ষ। পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? 
এই' নকল কথার উল্লেখ করিয়! গোখলে মহোদয় বলেন, “এখন হষ্টতে 

. সাজকোষে বার্ষিক | কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে হলিয়। যখন দেখা যাই- 
ভেসে, তখন পুর্বোন্লিখিত গ্রদেশ-সমূহেষ্ ₹ৃষক'দগের ভূমিকর শতকরা 
:২৯ টাকা হিসাবে হাঁস করিলে গবর্ণমৈন্টের রাজপ্ব বংসরে তিন কোটা 
সাকার অধিক হান পাইবে না। রাঞ্কোষের এইরূপ সচ্ছল অবস্থাতে 
'্থিগবর্ণমেট, কষিজীবী প্রজার উপকারের জন্য বার্ধিক তিন কোটা 
টা কর-লাঘবে গ্রস্ত না হন, তাহ। হইলে আর কখন হইবেন? 
ৰং সৈক্ট এই সামান্ত স্বার্থত্যাগ করিলে প্রজাকুলের অবস্থার দশগুধ 

উবে" , বলা বাহুল্য, গবণমেন্ট গোখলে মহোদয়ের এই অস্থ- 
রোধ রক্ষা কর কর্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। 



রষকের ্ দতি। ছি স 

বঙ্গে রোড-সেল | 

সমগ্র ভারতে চিরস্থারী বন্দোবস্ত রবর্তনের টা ক রে ক, ; 
বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভার্গিবার প্রস্তাবও রাজপুরুবের। একবার: 
উত্থাপিত করিয়াছিলেন।” কিন্তু গোলযোগের ভয়ে াহাদিগ্রকে মে; 

বামনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষভাবে 
নানারূপে বঙ্গদেশীয় গ্রজার করবৃদ্ধির চেঠাকরিয়াছেন। পণকর, পূর্তকর 
ও চৌক্দারী কর প্রভৃতি অভিনব করগুলিই এ বিষয়ের নিদর্শন-ম্বরূপ। 

১৭৯৩ খুষ্টান্দে লর্ড কর্ণওয়ালিম যখন বঙ্গের ভূমি-রাজন্য স্ঘদ্ধে চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন যথাসম্তৰ সুস্পষ্ট ভাষায় বল. হইয়াছিল 

যে, নদ্দিষ্ট রাজস্ব কোন কারণে কন্মিন্কালে পরিবদ্ধিত হইবে ন]। 
কিন্তু কারধযক্ষেত্রে, গবর্ণমেন্ট সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কারতে পারিলেন না। 
সিপাহী বিদ্রোহের পরে যখন গবণমেন্টের অর্থাভাব হুইল, তখন কি 
উপায়ে আর-বৃদ্ধি হইবে) কর্তৃপক্ষ সেই চিন্তায় ব্যাকুল, হইলেন । বিলা- 
তের ব্যবপা়িগণ ভারতে বাণিজ্য করিয়া প্রভৃতি অর্থোপার্জান করিতে 
ছিলেন, সুতরাং আমদানি দ্রব্যের উপর কিঞ্চিৎ মাশুল স্থাপন, করিলে 
স্টারের মর্ধ্যাদাও রক্ষিত হইত, গবর্ণমেগ্টেরও আয়-বৃদ্ধি_ঘটিত।. 
কিন্তু ইংরাজ বণিকগণের প্রতিকূলতান় কর্তৃপক্ষ তাহা কাঁরতে সাহ্মী, 
হইপেন না। কাজেই ছূর্ধল প্রজার রুধির শোষণের ব্যবগ্ঠা ধইল।. 
গবর্ণমেন্ট অল্লান-ব্দনে লর্ড কর্ণওগ্ালিসের গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞ! ভক্গ 
করিস “লোক্যাল সেস” নামে ভূমি-রাজস্বের উপর নূন কর প্রবর্তিত 
করিলেন। এইরূপে “রোডসেস” করের উৎপত্তি হুইল। পরে, পাবলিক 

ওয়ার্ক সেন” বা পূর্তীকরও ভূমি-রাজন্থের উপর স্থাপিত হইয়াছে।, রে 
প্রথমে রোডসেসের অর্থ .কেবল গ্রাম্য পথ নির্মাণে ব্যয়. করিবার | 

কথা হইয়াছিল। “'সেদ কমিটি” নামক একটি কমিটীর হস্তে. রাড 
সেদের অর্থ ব্যয় করিবার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু ১৮৮ খৃষ্টাবে : ঝঙ্জের 
ছোট লাট ম্তার এসলি ইডেন বাহাছুর_ব্যবন্ করিলেন যে, .রে[ডসেদের 
অর্থ শুদ্ধ পথ নির্খাণে ব্য করা উদিত নহে) এই বলিয়া তিনি & 
অর্থে অপর কতকখুলি কাধ্য সম্পাররেত ভার ংসেস কম্মিটার উপর শ্থ্ত 



৮ ্ ৃ  দেশের কখা। : 

'করেদ। তৎপরে ১৮৮৫, বে ছেটি লা যার রিভার্স টড বাহার 
খসেদ কমিটি” উঠাইয়া দিয়! বর্ধমান ডিস্রীক্ট বোর্ডের গ্রতিষ্ঠা করিলেন 

২ এবং এসেস কও, _বলিয় ষে অর্থ সংগৃহীত ধাকিত, তাহার 'দাভষ্রা্ট ক” 
: এই নামকরণ করিলেন। এ সকল পরিবর্তনের পরেও রোড সেসের 
অর্থ স্বতন্ত্র জম! থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু ১৮৯৯ খুষ্টাবে গবণমেন্টের 

পক্ষ হইতে মিঃ রিসলি অল্লানবদনে ঘোষণা করিলেন যে, রোড দেন 
বলিয়া স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই ! 

ভ্রিশবৎসর পূর্ব্রে যখন রোডসেস বা! পথবরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন 
বঙ্গীগ জমিদার ও গ্রজাবর্ধ একবাক্যে উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 
তাহাদের পক্ষ হইতে এই বলিয়। আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এরূপ কর. 

প্রতিষ্ঠ। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বিরোধী । অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষও 
এই করপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছলেন। ত্ানীস্তন 
গবর্ণরভেনারেল লর্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন, প্রজার উপর নৃততন কর স্থাপন 
করিতে দিলে, প্রাদেশিক শাসনকর্তা নান। বিষয়ে অপবায় করিবার 

স্থবিধা প্রাপ্ত. হইবেন; তাহাদের এরূপ অপবায়ে প্রশ্রয়দান কখনই 

“কত্বর্য নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিলে গব্ণমেন্টের 

প্রতি জযিদারবর্গের খিশ্বাম নষ্ট ভাবিয়া বঙ্গীয় গণণমেন্টও লর্ড মেয়োর 
 বসামলে নুতন কর বসাইবার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । ভারত 
গব্ণমেন্টের তদানীত্তন অর্থগচিব মিং জেম্স্ উইপ্সন, বগীয় হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিককৃ, বোম্বাই হাইকোটের অবসর প্রাপ্ত 
প্রধান বিচারপতি স্তার আরক্কিন পেরী, এবং অন্তগ্ত বু,তখ্যক উচ্চপদস্থ 
ইংরাজ কর্মচারীই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গে নৃতন ক্র প্রতিষ্ঠা করিলে 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত ভঙ্গ ও সত্য-লজ্যন কর] হইবে। কিন্তু ভারত- 
'মুচিব ডিউক অব আর্থাইল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গের 
খথকর প্রতিষ্ঠঠ করিপণেন। তিনি বঙ্গবাসীকে এই বলিয়৷ আশ্বান দান 
করিলেন যে, এই কর পরিগ্রামের পথ ঘাট নির্াপ, জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা 
প্ল্ৃতি কাধ্যেই বায্ধিত হইবে, এই করের অর্থ পল্লিবাসীর ধনভাগ্তার- 
ব্ূপে পরিগণিত হইবে। পল্লিবাদীর মন্মভি না লইয়া! উহার এক কপ. 
দর্কও কোনও কার্যে বায় কর! হইবে না। ভারতসচিবের এই 'কথায় 
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বিশ্বাস স্থাপন করিয়। বলগীয জমিদার ও র্থাবর পথকর রানে: বীর: 
ইইলেন। কিন্তু রাজপুরুষের! পে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে. আর 
মনোযোগ করিলেন না। পথকর-প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বৎসর যাইতে দা. 

যাইতেই এ করের অর্থ ঝড় বড় রাজপথন-নিম্াণ, স্কুল-প্রতিষ্ঠ। ডাক্তার. 
খানা-সংস্থাপন ও ভারতীয় ছুতিক্ষ-দমন প্রভৃতিকাধ্যে ব্যরিত হতে: 
লাগিল। অনেক স্তুপ সহর মিউনিদিপালিটির সহায়তার জন্যও অর্থ 
ব্যয় করিতে রাজ-পুরুষেরা কু বোধ করিলেন না। ফলে যে পল্লি- 
বাসীরা কর-ভার বহন করিতে লাগিল, তাহার উহ] হইতে কোনও উপ- 

কারই প্রাপ্ত হইল না_-কেবল সহরের লোকের অভাবমোচনেই দরিদ্র 
প্রজার প্রদত্ত কর ব্যয়িত হইতে লাগিল। পল্লিগ্রামসমূহে রান্ত। ঘাটের 

স্কার ও জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত এই অর্থ পাওয়া গেল ন|। 
নৃতরাং পথকর দিয়াও পল্লিনাসী প্র] গ্রতি বর্ষে অবনতির পথে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। করদানের পূর্বে হতভাগ্যদের যে ছূর্দশ! ছিল, করদান 
করিয়াও তাহা ঘুচিল না। বরং নূতন কর প্রবত্তিত হওয়ার পর হইতে 
হতভাগ্য“দগের যন্ত্রণ। বাড়িল। যথাসময়ে কর দিতে না পারায় অনে- 
কের্ই ঘটী বাটা নিলামে চডিতে লাগিল | 

এইরূপে গত ত্রিশ বৎসরে প্রায় ১২ কোটা টাক! পথকর্বরূণে বঙ্গের রর 
পল্লিগ্রামবামী গ্রজার নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছে । এই টাকা 
যদি ভারত দ'চবের প্রতিষ্ষুতি অনুসারে পর্লিবানীর কষ্ট-মোচনের অন্ত 
ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আঞ্গ আমাদিগকে মফস্বল হতে ম্যাজেরিয়ান: 
জরাজীর্ণ ও পিপাসার শুদ্ক-কঠ সপ্ত কোটি মহা গ্রাণীর আর্তনাদ, শুনিতে. 

হইত না। গবর্ণমেন্ট যদি মিউনিসিপ্যাল, সরে জলের ব্যবস্থাও বড ফ্ড় 

প্রাদেশিক রার্জপথ, স্কুল ডাক্তারখানা গঁভৃতির বায়-নির্কাহের জন্ক আপ- 
নাদিগের রাঁকো ষ হইতে অর্থ দান করিতেন, তাহা হইলে: আ- পলি, 
বাসীর এরূপ শোচনীয় ছুর্দশ! ঘটত না। ফলতঃ বড়. বড়সহকের 'উন্নতি- 
কল্পে যে সকল জলাশয় ও রাজপথ ভারত-গবর্ণমেন্ট বা প্রাদেশিক সীবর্ণ- 
মেন্টের় ব্যয়ে নির্শিতি হওয়। উচিত. ছিল, দেই সকল জলাশয় ও রাজ 
পথের নির্মাণ ও সংস্কারেও রাঁজপুরুষেরা পথকরের অর্থ রায় করিয়াছেন 
আরা ও ভাগলপুর সহয্বে নির্ঘর-হজ: সররয়াছের জনা যখন টাঁকার, 
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অভাব হয়, তখন বঙ্গেশ্বর স্যার চার্ল'প ইলিয়ট পল্লিবাসীর প্রদত্ত পথ. 
ক্লরের অর্থ হইতে ছুই লক্ষ টাক! প্রদান করিয়াছিলেন। সে দিন আম!- 

দের ছোট লাট স্যার এুক ফরেজারও এ্ররূপে মুলের ও বাখরগঞ্জের 
_অধিবাসীদিগকেও পথকরের টাকা অকাতরে বায় করিতে উপদেশ 

দিয়াছেন। ভারতীয় দুরিক্ষ ফণ্ডের সৃষ্টির জনাও এই পথকরের টাঁকাই 
গ্রদত হইয়াছিল। অথচ দুতিক্ষকালে লোকে সে টাকা পাল না| 

পথকর প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে গবর্ণমেন্ট বঙ্গীয় পজার উপর পব- 
লিক্ ওয়ার্ক সেস নামক আর একটি কর চাপাইলেন : দেশের মধ্যে 
থাল নাল। কাটিয়া লোকের চাষের ও দেশের জল্নিগমের সুবিধা করিয়া 

দেওয়াই এই কর-স্থাপনের প্রকাশ্থ উদ্দেশ্ত ছিল। ক্ষিন্ট রাজপুরুষেরা 

এই টাকাও নানারূপে অপধায়িত করিযাছেন। [ধলাতের একটি 
কোম্পানি আপনাদিগের লাভের জন্য উড়িষ্যায় একটি গল কাটাইয়- 

ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে াভাদিগের লোকসান ইই:হ লাগিল। 
সাহেব কোম্পানির টাক ভারতে খাটাইয়া লোকসান ভইপে, ইচা আমা- 
দের দয়াময় গবণমেণ্ট সহা করিতে পারিলেন না। রাঁজপুরদ্মেরা পূর্বোক্ত 

ধিলাতী কোম্পানিকে কিছু লাভ দহ তাহাদের সমস্ত টাঞ্া দান করিয়া 
উড়িষ্যার খালটি কিনিয়! লইলেন! স্তার জর্ত কাঙ্গেল গতি বিজ্ঞ 
কর্মচারীর! এই দৃষ্ষাধ্য করিতে গবর্ণমেপ্টকে নিবেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু 

গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই । তাহার! দরিদ্র বঙ্গী প্রজার 

প্রদত্ত পুর্তকরের টাকা দিরা এ থাল ক্রয় করিলেন! এই খালে গবর্ণ 
| মেণ্টের লাভ হওয়া দুরে থাকৃক, এ পরাস্ত এক পয়সাও মূল টাকার সুদ 

হিসাবে পাওয়া যায় নাই! 

কিন্তু এইখানেই রাজপুরুষদিগের পজাব!ৎসলোর শেষ হয় নাই 

অন্ধ প্রকারেও তাহারা দরিদ্র পল্লীসীর গদন্ত অর্থের অপব্যর করিতে 

বিরত হন না! পাঠক অবগত আছেন, গবণমেন্টের পৰদিক ওয়ার্ক 
সেন নামক ট্যাক্স আদায় করিবার ভারও কতৃপক্ষ ডিগ্ীক্ট বোর্ডেরই 
্বন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। স্থতরাং ট্যাক্স আদায় করিবার কার্যো 
যে ব্যয় হয়, তাহার অর্ধাংশ রোডসেসের ও অর্দাংশ পবলিক ওয়ার্ক 
_স্েদের ভাগার হইতে প্রান কর! উচিত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বাবস্থা 
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করিলেন যে, এ দুই ট্যাক্ম আদায় করিবার জন্ত যে ব্যয় পড়িবে, তাহার 
দুই তৃতীয়াংশ রোডপগেস ও এক তৃতীয়াংশ পবলিক ওয়ার্কসেসের ধন- 
ভাগার ভইন্ডে প্রদত্ত হইবে! পবলিক সেসের টাক] গবর্ণমেন্টের গ্রাপা, 
কিন্ত রোডসেসের টাক গ্রঙ্গাদিগের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত। তাই 

গ্রবলশক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট পবলিকসেস আদায়ের খরচেরও একাংশ দরিদ্র 

কুধিজীবী গজার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বলা 
নাভলা, এই বন্দোবস্ত ১৮৭৭।৭৮ খ্টাবে প্রথমে গোপনেই করা হইয়া- 
ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই গবর্ণমেন্ট দেখিলেন যে, এই ব্যবস্থাতেও 
পূর্ধকরের পরিমাণ-বদ্ধির সহিত প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্টের ব্যত্স বুদ্ধি 
পাইতেছে । তখন হার! ডিষ্রাক্টবোর্ডের সঠিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, 
পবলিক গরয়ার্কসেস আদায়ের জন্য বোর্ডের যতই বায় হউক না কেন, 

গবর্ণমেণ্ট & বাবতে বার্ষিক ৪৬,৮০০ টাকার অধিক দিবেন না। ডি্রী্- 
বোডের দেশীয় সদস্তদিগের অনিচ্ছাসত্বেও বোর্ডের সাহেব চেয়ারম্যান- 
দিগের অন্ুগহে বোর্ডনমূহকে গবর্ণমেন্টের এই প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে 
হঈল। এই ব্বস্থার কলে ১৮৯৯ খুরীব পর্যন্ত বঙ্গদেশের ডি্রা্টবোর্ড. 
সমূহকে দরিদ্র গ্রঙ্গার পথকর হইতে গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্ক 
(মনের টাকা আদায়ের জন্য গ্রায় ৭ লক্ষ টাকা দ্রান করিতে হইয়াছে। 

১৮৯৯ গ্রীষ্টাবধে দেশীয় সংবাদপত্র-সমূছে কর্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের 
তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ ভয়। বাবু স্ুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তদা- 
নীন্তন রাজন্ব-সচিব রাঁজপুরুষদ্িগের ব্যবহারের অন্ঠাধ্যতা শ্বীকার করিয়া 
১৮৭৭।৭৮ সালের নিয়মানুসারে পুর্তকর আদায়ের জন্য আবার এক 

তৃতীয়াংশ ব্যয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আন্দোলনকারীরা ভখন 
বলিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট যে৭ লক্ষ টাকা অগ্কায়-পূর্ববক অধিক গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহ! রোডসেস ফণ্ডে প্রতার্পণ কর! উদিত । তিন গঁবর্ণ- 

মেণ্টের পক্ষে পূর্ভকর আদায়ের জন্গ মোট বায়ের এক ভূ্তীয়াংশের 
পরিবর্তে অর্ধেক ব্যয় প্রদান করা কর্তব্য। কিন্ত গররর্মেন্ এই সাত 
লক্ষ টাকার মধ্যে এক. কপর্দকও. প্রতাপ করিতে মগ্ত হইলেন না, 
এবং বলিলেন যে,ডিগ্রন্ট বোর্ডের কীর্ধে থে সকল সরকারি সিবিগিয়াঁন 



১০২ . দেশের কথা। 

কর্মচারী সহায়ত| করিয়। থাকেন, তাহাদের বেতন গবর্ণমেন্ট হইতেই 
. প্রদত্ত হইয়া থাফে। এই কারণে সরকার নামে এক তৃতীয়াংশ ব্যয় 
দন করিলেও বোর্ড কাধ্যতঃ তাহাদের নিকট হইচ্ছে অর্ধেকেরও অধিক 
বয় গ্রাপ্ত হইতেছেন! পাঠক, উত্তর শুনিলেন ? আমাদের বিশ্বাস, 
কর্তৃপক্ষ যদি দয়! করিয়! ডি্াক্ট বোর্ডের মহিত, মোট! বেতনের সিবি- 

লিয়ানদিগের সংশ্রবচ্ছেদন করেন, তাহা হইলে রোডসেসের টাক! কখ- 

নই প্রজ্জাপুঞ্জের অনভিমত বিষয়ে ব্যয়িত হয় না, গবর্ণমেণ্ট৪ সিবিলিয়ান 

পোষণের বায় আমাদিগের ঘাড়ে চাপাইবার স্থুবিধা পাঁন ন]। 

সে যাহ! হউক, এইরূপে বিগত ত্রিশ বংসরে রোড সেসের টাকার 
অধিকাংশ নান! প্রকারে অপব্যক্িত করিয়! এবার গবর্থমণ্ট ১৯॥০ লক্ষ 

টাক। ডিষ্টার্ট বোর্ড সমূহকে দান করিয়াছেন। এই সামান্ত দানের জন্ত 
বড়লাট হইতে আরস্ত করিয়া ছোটপাট বাহাদুরের বাবস্কাপক সভার 
জন্রস্তগণ পর্য্যস্ত সকলের মুখে আমরা গবর্ণমেণ্টের অপামান্ঠ উদারতার 
প্রশংসা-গীতি শ্রবণ করিতেছি । 

পক্ষান্তরে এই সকল স্থানীয় কর-সন্বন্ধে গ্ররুতিগুঞ্জের পক্ষ হইতে 
বহু আপত্তি উত্থাপিত হইলে, লর্ড কর্জজনের গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, 
রাজকোষে অর্থের হ্বচ্ছলত1 হইলেই তাহার] এই সকল কর রহিত করি- 
বার চেষ্ট। করিবেন । কিন্তু লর্ড কর্জজনের শাসনকালে বিগত ছয় বৎসর 

ফাল উপূযপরি রাঁজকোষে অর্থ উদ্দত্ত হইলেও তাহার] এই সকল করের 

লাঘব বা তিরোধান করেন নাই! বরং দিন দিন উহা বুদ্ধিই পাঁইতেছে। 
“প্রবাহ৮-সম্পার্দক ববু দামোদর মুখোপাপায় বি্দ্বানন্দ মহাঁশয় 

একস্থানে লিখিয়াছেন,--বজদেশে রোড-সেস-নামক-কবের দৌরাত্যো 
অনেকেই জালাতন হইয়াছে । এই 'রাডসেস যেবপ মাত্রায় বৃদ্ধি পাই- 
তেছে, তাহ! ভাঁবিলে বিশ্বয়াপ হইতে হয়| পনের বৎসর পূর্বে যে পরি- 

মাণে' রোড'সেস দিতে হইত, কোন কোন স্থলে অধুনা তাহার দশগুণ 
দিতে হইতেছে । যাহারা মুসলমান শাসনক!ল হইতে দেবোত্তর শ্বরূপ 

 নিষ্কর ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নিকট হইতে রোঁড- 
সেল বাঁবদে এত টাকা আদায় কর! হইতেছে যে, কর-ধা্ধ্য করিয়া সেই 

তুমি গ্রহণ করিলে তুস্বামীকে তাহার অধিক খাজনা দিতে হইত ন1। 



কষকের দুর্গত । | ১৮৩ 

যে যে স্থলে যে বে বিষয়ে গবর্ণমেন্ট প্রজার নিকট হইতে কোনরূপ কর 
আদায় করেন, সেই সেই স্থলেই কাধ্যনির্বাহক অধস্তন কর্ধরচারিগণ 
প্রায়শ: অতিশয় হৃদয়হীন বাবহাঁর করিয়] থাকেন । কাগজে কলমে সকল 

ব্যবস্থাই নিখুত থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে কর্মচারীর দোষে অনেক ব্যাপারেই, 
গোলযোগ দুষ্ট হয়।, এই উক্তি যে রপ্রিত নহে. ভুক্তভোগী তাহ! জানেন। 

এই প্রসঙ্গে চৌকিদ্ারি ট্যাক্সের পরিচয় শ্বতম্থভাবে না দিলেও 

চলিবে । কারণ, বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীর লৌকেই এই অত্যাচারমূলক 
করের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইতেছে। সুতরাং এই করের যন্ত্রণ! শীত্ত 

কাহারও বিস্বৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

দুর্ভিক্ষ-নিবারক ধনভাগার। 
বঙ্গদেশের ন্যায় ভারতের অস্তান্ত অংশেও এই প্রকার রোড-সেস 

প্রভৃতি কর বসান হুইয়াছে। সৃতরাং বুটিশ ভারতের কোনও স্থানেই 

দরিদ্র কৃষিজীবী প্রজার, বিড়ম্বনার শেষ নাই। এই গ্রসঙ্গে আর 
একটি করের উল্লেখ কর্তবা। ১৮৭৭ সালে মান্দ্রাজে ভীষণ হুর্ভিক্ষ- 

পাত হইবার পর ভারত-গবর্ণমেন্টের অর্থ-সচিব স্যার জন ষ্রাচি দরিস্্র 
প্রজার উপর “দুর্ভিক্ষ নিবারক,কর” স্থাপন করিলেন । স্থির হইল, এই 
কর-স্বরূপে বার্ষিক যে ১।* কোটি টাকা আদায় হইবে. তাহা লইয়! একটি 
“দুর্ভিক্ষ-নিবারক ধন-ভাগ্ডার* স্থাপিত হইবে এবং কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ 
হইলে, সেই ধন ভাগারের অর্থে ছুষ্থ ব্যক্তিদিগের াহাযা করা হইবে। 
যে বসর দুর্ভিক্ষপাত ন! হইবে, সে বৎসর এ অর্থে জাতীয় খণ আংশিক 
ভাবে পরিশোধিত হইবে । বল! বাছুলা, এই কার্ধ্য রাজ্য-শাসনের ব্যয় 

করিয়! রাজকোষে উদ্ুত্ত অর্থ হইতেই সম্পাদন কর! উচিত ছিল। কিন্তু 
সহৃদয় রাজপুরুষের! তাহ ন! করিয়া দর্ভিক্ষ-রিট গ্রঞ্জার উপর আবার 

ট্যাক্স বাঁড়াইলেন। এই ট্যাক্স বসাইবার সময় কর্তৃপঞ্গ জপ ভাষায় 
বলিয়াছিলেন যে, ট্যাক্সের টাকা ছুর্ভিক্ষ নিবারণ ভিতর অন কোনও 
কার্য্েই ব্যয় করা হইবে না। | 

এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও রাজপুরুষদিগের ক্্ বিলঙ্ব হয় 
নাই। ১৮৭৭৯ জালে এই ট্যাক্স স্থাপিত হইল এবং পরবর্তী বর্ষেই উহা 
হইতে লব্ধ অর্থ অনদিকে বায় করিবার হুত্রপাঁত কর! হুইল।  ভারতবাসী 



১ দেশের কথা। 

পরকিপুজের পক্ষ: হইতে দেশের শিক্ষিত ব্যজিগণ এই কার্যের ঘোর 
প্রত্তিবাদ আরম্ত করিলেন।.বছ আন্দোলনের পর গবর্ণমন্ট দেড় কোটি 
টাকা ছূর্ভিক্ নিবারণ বা জাতীয় খণ-শোধ কার্যে বায় করিতে শ্বীকুত 
হইলেন; ; কিন্তু বলিলেন য়ে, রেল-নিম্মাণ ও থাঁল-খনন কার্ধ্য অতঃপর 

দুর্ভিক্ষ নিবারক . বলিয়। পরিগণিত হইবে অর্থাৎ এ দুই কার্যে অভঃপর 

এই দুর্ভিক্ষ নিবারক করের টাকা ব্যরিত হইবে। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞাও 
যথাযথ পালিত হয় নাই। কারণ সরকারি হিসাবে দেখ! যায় যে, ১৮৮১ 
সাল হইতে ১৮৯৫৯৬ সাল পর্যন্ত ১৫ বৎসরে দুর্ভিক্ষ-রিষ্টদিগকে সাহাষা 
দান, রেল ও খালের সুব্যবস্থা এবং খণ-শোধ প্রভৃতি কার্ষ্য 

গবর্ণমেপ্ট নুাধিক্ষ চৌদ্দ. কোটি মাত্র টাঁকা ব্য করিয়াছেন । 

বল! বাছুলা, পূর্বব প্রতিজ্ঞানুদারে বৎসরে দেড় কোটি হিনাবে 
প্র কল কাধ ১৫ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ২২৯ কোটি টাকা বায় 

| করা উচিত ছিল' এই অপশিষ্ট ৮ কোটা টাঞ্চায় গবর্ণমেন্ট 

সহজেই জাতীয় ধণের কিয়দংশ পরিশোধ করিতে পারিতেন ; কিন তাহা 

মা করি, বেঙ্গল নাগপর ও ইত্তিয়ান মিড্লাণ্ড রেল কোম্পান! দয়ের 
.. ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত দয়াময় রাজপুরুষেরা দরিদ্র প্রজার ছূর্ভিক্ষ ফণ্ 
: হইতে প্রায় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ 5-হাজারেরও অধিক টাকা দান করিলেন ! 
পরবর্তী ৬ বৎসরে এ রেল কোম্পানিদ্বয়কে আরও ১ কোটি ৩৩ 
লক্ষ ৬৪ ভাজার টাকা দান করা হয়। ১৮৯৬ সাল হইতে ১৯০০ মাল 

পর্যন্ত ছুর্ভিক্ষের জন্য বছু কোটি টাকা আমাদের গবর্ণমেন্টকে ধার 
ক্করিতে হইয়াছে। ৭লা বাছুলা, দুর্ভিক্ষ-নিবাঁরক ট্যাক্সের আয় অকারণে 

অপব্যিত না হইলে প্ররূত ছুর্ভক্ষকালে গবর্ণমেন্টকে পরের নিকট 
ক 1 ধার করিয়! দরিদ্র প্রজার খণভার বুদ্ধি করিতে হইত না। 

.. এইরূপে বিবিধ হৃত্রে কর-বুদ্ধি করাু ভারতীয় গ্রজাকুলের কষ্ট দিন 
্ি কিরূপ বাড়িতেছে, তাহ! সহজেই অনুমেয় । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
গবরসেন্ট প্রজার কোন কষ্টই দেখিতে পাইতেছেন না। বরং প্রকুতি- 
প্র্জের দিন দিন শ্রীবদ্ধি হইতেছে-_প্রকাশ্য ভাবে এইরূপ মত বাক্ত 
করিতেও কর্তৃপক্ষ মন্ুচিত নহেন। পক্ষান্তরে সরকারি কাগঞ্জ পত্রেই 
জাষর! রুষকসমাজের অবস্থার অন্ঠরূপ চিত্র দেখিতে পাই । 
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মিঃ খরবরণের মন্তব্য| 
পঞজীবের ভূতপুর্ব কমিশনার মিঃ এস, এস থরবরণ এদেশে প্রায় 

৩২ বৎসর কাল রাজকার্য্যে নিধুক্ত থাকিয়া দেশবাসীর অবস্থা বন্থপরি- 
পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন 

করেন যে, পঞ্জাবের অধিকাংশ স্ানেই কলষিজীবীদ্িগের প্রায় অর্দাংশ 

হয় সর্বস্বান্ত, না হয় গভীর খণপন্কে নিমগ্ন হইয়াছে । তিনি পরীক্ষার 
জন্য পঞ্জাবের ভিন্নভিন্ন অংশের ৪8৭৪ খানি গ্রাম গ্রহণ করিয়।- 

ছিলেন। তদন্ত করিয়া তিনি বলেন. এই সকল গ্রামের মধ্যে 

১৯৭ খানি গ্রামের অবস্থা পুর্ব সেটেলমেন্টের আমলে বাঁ ১৮৭১ 
সালের পুর্বে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু নূতন সেটেলমেন্টে রাজস্ব বুদ্ধি 
হওয়ায় অনেক কুষকের অবস্ধাই অতীব শোচনীয় হইয়াছে। তিনি 

দেগাইয়াছেন ষে, পঞ্জাব অধিরুত হইবার পরই গবর্ণমেন্ট একেবারে 
রাজন্দের হার বৃদ্ধি করেন। তন্ধ্যে গুরগীও জেলায় প্রথমে অন্রতা- 
বশেই এইরূপ রাজস্ব বর্ধিত হয় (4 1151 10101210015 0৮617 

1১৯০4৪০০1১৮ 05) সে.যাহ! হউক, তাহার পণীক্ষাধীন গ্রামসমূছের 

মধো ১২ খানি গ্রামে ৭৪২টি পঞ্জাবী পরিবারের মধ্যে ৫৬৬টি পরিবার 
১৮৭১ সালের পর সর্বস্াস্ত হইয়াছে ! .অনা চাঁরিটি পরীক্ষার্থ নির্বাচিত 
এভাগে (১61০০ 0170169) ১২৬টি গ্রামের অর্ধেক রুষক এরূপ গভীর | 

ধণপঞ্ধে নিমগ্ন যে, তাহাদের আর উদ্ধারেরংআশ নাই। | 
থরবরণ মহোদয় বলেন, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা (ছ1%119 ০1800 

1০৮০৫) এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ । প্রথমতঃ উচ্চ হারে কর নির্ধা-. 
রণ ও দ্বিতীয়তঃ আদায়কালে নির্মমতা, এই দ্ই কারণে যে কুষকদিগকে | 
মহাজনের আশ্রয় লইতে হয়, তাহার কথায় এই তত পরিস্বট হইয়াছে। | 
তিনি গবর্ণমেপ্টকে আদায়কার্ধো কঠোরতা ত্যাগ করিতে ও. মহাজন 
দিগের অতাচাকনিবারণের, জগ জমি হত্যার করিবার পথ. কৌর্ণ 
করিতে অনুরোধ, করিয়াছিলেন তন্মধো গবর্ণমেন্ট তাহার প্রথম সু | 
রোধ রক্ষা বা আদার কার্ধোর কঠোরত!-লাঘব . (৩8500 যা: 
0011501101) করিতে সম্মত হইলেন না, কেবল চুন 451586201 : 
5০ নায়ক আরফিন পাস করিয়! ( ভাহাও বছ সহভ্র ইষক্ষের সর্বন্থাস্ত 



দেশের কথা 

এবছুলে বলিয়ছিলেন,-_. 
এ বু 18015 9 081010] ০610076127615 10155 (06 6605 01071111975 ৪00 000০981 

80619: 0 0789 6076180675 0176 78958170 7785909 216 7004 197£617 0৫67) 
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ভারতবর্ষে মুষ্টিমের বৈদেশিকগণ কোটি কোটি লোকের শাসন করিতেছে । এই 
বৈদেশিফদিগের ক।ধাদোষেই কৃষিজীবিগণকে অত্যধিক রিমাণে উত্তমণাদগের 

যুখ/পেক্ষী হইতে হইয়।ছে। ভৃষ্বদী কৃষকগণ আমতখায়ী ও কলএপ্রিয়; সুতরাং 
তাহাদের নিজের দেষেই তাহারা ঝাগ্রস্ত হইতেছে, একথ| বছ্দা অনঙ্জত। কারণ, 
অনুনন্ধানে প্রকাশ পাইয়!ছে যে, অতাল্প মাত্রায় অমিতবায়িঃ] ভিন উক্ত দে।ষনিচয়ের 

 কোনটিরই অন্তিত্ব সপ্রম।ণ করা যায় না। কিন্তু যদ ভর্কলে এ সকল দোষর কথ 
সকার করিয়! লওয়| যাঁর, তাহা হইলেও মানধ-ন্থভাবের বিশেষত্তের প্রতি দৃষ্টি 

রাখিয়। কর্তৃপক্ষকে কাবা করিতে হইনে। ফলত এরূপ ক্ষেত্র ভূমিকর সম্বন্ধে 

গবর্ণমেন্ট এ প্রকার বাবস্থ। করিতে বাধা যে, তাহ?তে উত্তমর্পের নিকট হইতে অনা. 

হ্যাক খণগ্রহণের প্রয়োজন কৃষকের কখনই অনুভব করিবেন । আমাদের শান 

প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পঞ্রাবে গ্রামা খণদাভারা কৃুষককুলের আশ্রিত ভূত্যবৎ ছিল, 

ক্কুরম উপত]কায় ও সোয়।ত প্রড়তি প্রদেশে এখনও মহাজনের] বৃষকদিগের অনুগত 

সহিয়াছে। কিন্ত আমাদিগের শাশন* প্রণীলীর ফলে পণ্তাবের পরিগ্রামদমূহে তাহ! 
এফিগকে যেমন কুষক-সম্প্রদায়ের প্রভু করিয়। তুলিয়াছে, তেমন পুর্বে কথনই ছিল না। 

ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ ও রাজন্বব্ষয়ক রিপোর্ট পাঠ করিলে জান। যায় যে, 

তুখ ও শদোর দুর্ভিক্ষ এই সকল অঞ্চলে উপর্য্াপরি হইতেছে ; অথচ ভিলেজ-নোটবুক 
ক রাজন্ষ তালিকায় দৃষ্ট হয়, যে, দুঃসময়ে কিছুকালের জন্য করসংগ্রহ স্থগিত রাখিবার 
প্রথ! অতি বিরল এবং ছুংস্থ প্রজাদিগকে একেবারে থাজন! ছাড়িয়া দ্িষার রীতি 

কইবারপর ) মহাজনদিগের দমন করিলেন! [মঃ থরবরণ স্বীয় রিপোর্টের 



কষকের দুর্ঘতি। ১৯৯ 

জারও অধিক বিরল। উদাহরণ ছ্বরূপ/শিয়ালকোট জেলার উল্লেখ করিতেছি। এই 
জেলার বার্ধিক আয় ১৫ লক্ষ টাক; কিন্ত বিগত ত্রিশ ধংসরের মধ্যে তথায় মোট 
১৬৯৪ টাক খাজন! রেহাই হইয়াছে এবং ৬,৪৫০ টাকা গ্রজ।দিগের নিকট হইতে 
নিরূপিত সময়ের কিছুদিন পরে আদায় কর] হইয়াছে; অথচ এ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 
অনেকবার দেশে দীর্ঘকালস্থায়ী তৃণ।ভাৰ ও অন্যুন ১২ বার অতি সামান্ত চাষ 
আবাদ ইইয়াছল। 

বঙ্কিম বাবু অদ্য জীবিত থাকিলে বলিতেন,_-“বত্রিশ বদরের অভি- 
জুতার ফল-স্বরূপ যে সারগর্ভ উক্তি সিবিলিয়ান থরবরণের লেখনী-মুখে 
নিঃশ্ত হইয়াছে, তাহ! সিমলার প্রাসাদ-গাত্রে ' বিশদভাবে সুবর্ণাক্ষরে 

লিখিত হওয়া উচিত।” ফলকথা, ভারতীয় কুষক-সম্প্রুদায়ের ছুর্ঘিশার 
প্রকৃত কারণাঁবপী এরূপ স্প্ ভাষায় অতি অন্পসংখ্যক রাজপুরুষই 

প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন । গবর্ণমেণ্টের নিকট ও এরপ স্পষ্টবাঁদি- 
তার পুরস্কার নাই। ্ 

“অপ্রিয়স্ত চ পথস্ত বক্তা শোত। চ দুলভঃ1% 

গবর্ণমেন্ট এই সকল অপ্রিয় কথা শুনিতে ভাল বামেন ন1। কাজেই 
অন্নধিন পরে কর্তৃপক্ষের সীমান্ত-নীতি 'সম্বদ্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে গিষ়াঁ 
থরবরণ মহোদয়কে পদত্যাগ করিতে হয়। থরবরণের স্তায় অন্তান্ঠ স্পষ্ট- 
বাদী কর্মচারীদিগকেও কর্তৃপক্ষের নিকট সামান্ত লাঞ্ছিত হইতে হয় 
নাই। মাননীয় মিঃ শ্মিটন বাহাছুর ব্রহ্মদেশের রাজত্ব বিভাগীয় কমিশনর . 
ছিলেন। ১৯০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা-কালে 
বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, “গতপূর্ধম বৎ- 
সরের ছুঙিক্ষের ফলাফলের বিষয় চিন্তা করিলে বিগত বর্ষে যোঁাই, 
মান্্াজ ও পঞ্জাব প্রদেশের কৃষিতীবীদিগের নিকট হইতে যে, ৬* বক্ষ 
টাক! অধিক রাজপ্ব আদায় কর! হইয়াছে, তাহ! ভাল হয় নাই ক মনেই 
প্রসঙ্গে তিনি ইহাও ঝলেন যে, গততর্ণমেণ্টের রাজগ্ব-নীতির . মোষেই, 
ছুভিক্ষের প্রকোপ: এদেশে দিন দিন তীব্রতর হইতেছে ।! এই শপা্টোি ক্র 
জন্ত শ্মিটন বাহাদুরের, পদোন্নতির পথ নিরন্ধ হইল। সকলেই, আশা 
করিয়াছিল, তাহাকে পীত্তই বরদ্মদেপের .ছোটলাটের পদে নিষুক্ক কর! 
হইবে! কিন্তু তাহা হইল ল!। তিনি হতাশ চিতে দাবা ধ্য হইতে. অব-. 
মর গ্রহণ করিতে বাধা হইলেন। আসামের ভূতপূরব টা কমিশনর কটন 



(লেপের বখা। 
-আাহাছরও হতভাগ্য কুলিদিগের প্রতি তাহার সহানুভূতির অপরাধে 
বঙ্গের ছোটলাট পদে সমাসীন হুইতে পারিলেন না, একথা বোধ হয়, 
অনেকেই অবগত আছেন | 

পঞ্জাবী রূষকদিগের অর্ধাংশ যে উত্তরোত্তর বর্দমান রাজশ্বের দায়ে 
খণজালে জড়িত ও উৎসন্ন হইয়াছে, থরবরণের কথায় ইহা সুম্প্ট বোধ- 
গমা হয়! গুরগীও জেলার তদানীন্তন ডেপুটা কমিশনার মিঃ জে, আর 

ম্যাকোনকি তত্বত্য কৃষিজীবীদিগের অবস্ার সংক্ষেপে বঁনা-কালে 
পশ্চাল্লিথিত মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছেন, 

[টা 9 56859051006 18770 940] 206 01900, 711010770 আানানুনাণ। 91 
15172 15 762107517 10-----]1 13 010৮108৭ 11171 006 টা 1১100100106 

। ৫0181013019 ৬ 69 1.90]) ০৫ 8010 ৯০] 10200106901 0006 স010016 5 27 
81101009076. 

হবৎসরে ইহাদিগের প্রকৃত থাদা।ভাঁব ঘটে না বটে,কিন্তু উই।দিঙ্লের জীবন-যাত্রার 

আদর্শ অতীব শোচনীয়। ফে।নও প্রকারে দেহের সহিত আও্মার নন্বন্ধ এক্ষা করিতে 
পারিলেই ইছার। আপনাদিগ্রকে পরম পৌভাগ্যশ!লী| মনে করে। এবং কেবল প্রাণ 
ধরণোপযোগী অন্ন মংগ্রহের জন্য ইহ[দগ্নকে *তি কঠোর পরিশ্রদ ও কষ্ট স্বীকার, 

করিতে ছয়। 

. পঞ্জাবের অধিকাংশ জেলার অবস্থাই যে অতীব শোচনীয়, তাহ। 
(10010017710 10700117 0110)6 1১077140) 00 185৪5 নামক সরকারি 

রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাবের পর ষে 
_গঞ্জাণের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, ভাহা নিঃ এস এন থরবরণ 

মহোদয়ের ১৮৯৬ সালের রিপোর্টেই প্রকাশিত হইয়াছে 
অযোধ্য। গ্রদ্দেশের অধিবাসীদিগের অবস্থা; পঞ্জাবের অপেক্ষা কোনও 

অংশে ভাল নহে । 0801) 022666-এর প্রথম খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় এ 

প্রদেশের ভূতপুর্ব কমিশনার 107. 0. 7367)61 মহোদয়ের নিষন- 
লিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।_ 

ূ 84615706111 016 0079 0170 1710 (1765৫ 50101005 ] 17 001711 রা 2798 ০লা 
এ এ )10৬/ 10770015007 016 1006 15 ৮1010) 01510651820 2785565 
সমন 6 001010710600058 80569158010, 

1 এই থে. বিদ্তারিত রূপে এই সকল বিষয়ের আলোচনা না করিলে এই 
টৈশের অধিকাংশ লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব কিরগ ভীষণ, তাহা কাহারও 

পেয়োধগম্য হইবে না. 



কৃষকের হুর্গীতি। ৯৩৯ 

ফয়জাবাদ বিভাগের তদানীন্তন অস্থায়ী কমিশনার মিঃ হারিংটন 

১৮৮৮ থ্ীষ্টান্দের ৪ঠ এপ্রিল তারিখের পত্রে বেনেট মহোদয়ের গুর্বোক্ত 

মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়৷ ভূমি ও কৃষি-বিভাগীয় ডিরেক্টর বাহাছুরকে 
লিখিয়াছিলেন,__ র | 

[1001106 ঢ96 01015 [ওলা ও টাড৩01 ৪০1 01500 01 00018, 
আমার বিশ্বাস এই মন্তব্য অযোধ্য। প্রদেশের প্রতোক জেলার দম্বন্ধেই থাটে। 
এ পত্রের স্থানান্তরে তিনি আর৪ লিখিয়াছেন,__ 

১1১ 0৮৮) 10011, 2০ ৭09০0. 0671 01 ৪607 01 1106 01051 001106060 10150101701 2£7100100101070)10প7105৭, 15 072 076 17110729510) (11191 09 316৮1ত7007)0111010 00010991910 01 [0017 এমি [থা 2 0711) 1091700 100৫১) 1৭ [৮7০০৮] 005 75 16081ণ৯ & ৮৪15116) 1000 21585 00773700171016) (977: 01 ৮06 ১6507 10 (000 (69০1 ]00 01077015, 

তাবার৫থ-কুষকদিগের অবস্থা সম্বপ্ধে বহু আলোচনা করিয়া আমার নিজের এইরূপ 
বিশ্বাণ অন্মিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোকেই বৎমরের অধিকাংশ সময় প্রত্যহ 
পধ্যাপ্ত আচারের অভাব কষ্ট পাইতেছে। 

অযোধ্যা প্রদেশের ভূমির উর্বরতা-হ্বাস সন্বদ্ধে রায়বেরেলীর ডেপুটা 
কমিশনার মিঃ অরউইন ১৮৯৮ প্রীষ্টাবের মার্চ মাসের সুদীর্ঘ রিপোর্টে 
শিখিয়াছেন যে, ত্রিশ বৎসর পুর্বে, এমন কি ২০ বতমর পূর্বেও, এই 
দেশের ভূমিতে যে পরিমাণে গোধূম ও রবিশন্ত উৎপন্ন হইত, এখন 
তদপেক্ষা অনেক কম উৎপন্ন হইতেছে। কারণ, লোকে পর্বের স্তায় | 
আর জমিতে সার দিতে পারে না। গবাদিপণ্ডর মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
সন্তবতঃ উহাদের মংখ্যা-হাসও হইয়াছে। রুষকদিগের মধ্য প্রায় শত- 
করা ৭৫ জনের গৃহে লেপ, বা কম্বল নাই--কেবল' একখানি "দোহা" 
রের' সাহায্যে তাহার! সমগ্র শীতকাল যাপন করে। (১) এই প্রায়োপ- 

নি 

পপ 

(১) অযোধ্যা প্রদেশের রাজব্-বিবরণীর নিয়লিবিত অংশে প্রণিধান করিলে : 
দৃষ্ট হইবে যে, রাঙকোষে অর্থাভাব উপস্থিত হইলেই রাজপুরুষের! দরিদ্র কষকের,. 
থজন] বাঁড়'ইতে অগ্রসর হন | । . রে হি 

[7 50779 01901069). 0015010,, চ7/8050) 0942) 10157. ৪7৫ রে ০6. 
১010000 2৮ ৪৮076 91981000960 678170181 01555816 68.:75515100106,. 076. ৭5558520387) 795 1:07880. 0) 2 £752৮ 511720990 0675800 ঘ/85..3110880. 
0162 7872-35-00 হা 

ইহা অবশ্য [রশ বৎসর পূর্বের কখা1)/কিস্ত দিত প্রজার বর্ধঘান হুরবস্থার : 
সহিত এই পূর্ব ঘটনার কি কোনই সন্ব্বনাই? মাননীয় মিঃ'শ্মিটনের উ্তি শ্বতি- 

পথে আরা হইলে বর্তমানালেও .রাজনরুজির জন এইয়ণ বধ চে হই! 
থাকে বিয়া কিনে হন 1, 



ই . দেপের কথা। 

বাঁ এখন বহুলাংশে লোকের অভ্যাসের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। 
এই জেলায় লুং06) 15 ৮৩7 10001) ৪. 0780] 01178৮161 

অতঃপর উত্তরপশ্চিম অঞ্চরের কৃষকদিগের অবস্থা কিরূপ, দেখা! 
যাউক। লর্ড ডফকরিণের আমলে ভারতীয় কুষিজী ীদিগের অবস্থা সম্বদ্ধে 
গোপনীয় অনুসন্ধান হইয়াছিল একথা ইতঃপুর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে। 

ডাক্তার ছণ্টাঁর ও স্তার চাল'স ইলিয়ট মহোদয়-ছয়ের মন্তবা ( ২৬পৃষ্ঠ ) 
জাতীয় মহাদমিতির আন্দোলনই এই তদন্তের প্রধান কারণ । এ ততস্ত- 
সংক্রান্ত বিবরণীর কয়েক খণ্ডমাত্র বহু চেষ্টার পর [মিঃ ডিগ্ধীর নেত্র- 
গোচর হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থে সেই রিপোর্ট হইতে রাজপুরুষ'দ্রগের বিবিধ 
মন্তব্য উদ্ধত করিয়া আমাদের ধন্তবাদ-ভাজন হইগাছেন। তদায় গ্রন্থের 

সাহায্যে প্র রিপোর্টের আভাদ পাঠকবর্গের গোচর করা যাইতেছে । 

সরকারি রিপোর্টের রহস্য | 

উত্তরপশ্চিম গ্রদ্দেশের অন্তর্গত ইটা জেলার তদানীন্তন কনের ভ্ুক 
সাছেব হ্বীয় রিপোর্টে পিখিয়াছেন,--ণ্থহুসংখাক বিজ্ঞলোদকর সাহায্যে 

বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়! জানিলাঁম যে, যে কুষক্রে ১৬০ বিঘা 
€ ইটার বিঘায় ১৭ বিঘা) জমী, এক হাল গরু ও জমীতে জলসেচনের 

যোগ্য কূপ আছে, তাহার বাষিক আয় হৈমন্তকশন্তে ১২৯॥০ 
টাক ও রার শস্যে *৪॥* টাকা, এই মোট ২১৪ টাঞ্চার মধ্যে 
সরকারি খাজনায় ৭৫ টাক!) বীঞ্সংগ্রহে ১৩।* টাকা, চাষের অন্যান্ত 

ব্য়ে.৭৯1৮* বাদ গিন্ন| ৪৫৪৮০ কৃষকের লভ্যাংশ থাকে । এই পয় ঠাল্লিশ 

 টাকাচৌন্দ মানায় কৃষ কে তিনটি পোষ্য সহ সংবংসর যাপন করিতে হয়। 
- চারিক্কনের জন্য প্রহাহ দুই বেলায় তিন সের তুল বা খাদ্যোপযোঁগী 
. গন্ত শশ্তের প্রয়োজন। টাকায় ২৫ সের দরে এই পরিধারকে 
বৎসরে ৪৩ টাকার শস্ত কিণিতে হয়। কাপড়ের জন্ত বরে ৮ টাক! 

লাগে।, এই মোট ৫১ টাকায় তিন জন পোষা সহ কৃষকের সংবসর 
বাপি হয়। ফলেভাহার বংসরে ৫ টাকার মাত্র অভাব হইয়া থাকে ।” 
উন্লিখিত বিবরণে দেখ! গেল, সাধারণতঃ যাহার দশ. এখানকার 

হি ১৬/* ) বিঘ। জমী আছে, তাহার চাষের ব্যয় বাদে ১২১ টাক! 



কৃষকেক ছুর্গতি| ১১১ 

লাভ থাকে । ইহার মধ্যে তাহাকে ৭৫ টাক! তৃমিকর প্রদান করিতে 
হয়। অবশিষ্ট ৪৬ টাকার মধ্ো তুল কিনিতে ৪৩ টাকা ব্যয়িত হইয়! 
ধায়। কুক মহোদয় তওুলের দর টাকাম্ ২৫ মের লিঁখয়াছেন। কিন্ত 
১৮৮৮ থ্রীষ্টাকে তাহার রিপোর্ট লিখিবার সময়ে ইটায় খাদ্যাপযোগী 
শন্তের দর টাকায় ১৭ সেরের অধিক ছিল না! সুতরাং ৪৩ টাকায় যে 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়! তিনি অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে ৬৩।* টাকা 

শাগে। তাহার পর তৈল) লবণ ওব্যঞজনাদির জন্যও কিছু ব্যয় আছে, 
ক্রুক ধাহাদ্বর তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই । চারি জণের জন্য যে 
বংদরে অন্ততঃ ১1* টাকার লবণ আবশ্তক হয়, একথা বোধ হয় দকলেই 
স্বীকার করিবেন । তৈল ব্যঞ্জনের জন্য বসরে নু[নকল্পে ২০ টাকা ব্যয় 
ধাঁরলেও কৃষকের ন্যায্য খ্যয় বৎসরে ৬৮ টাকার কম হয় না। জ্রুক মহো- 
দর বলিয়াছেন, অনেক কৃষকেরই গৃচে অন্ততঃ পক্ষে একটি গো বা মহিষ 
থাকে। তাহার দুগ্ধে কষক-পরিবারের ঘ্বৃত ছুগ্ধাপ্দির অভাব দূর হয়। কিন্তু 
এহ গো-মহিষ-ক্রয়ের ও গর্ভাবস্থায় উহাদিগকে খাওয়াইথার ব্যয় কোথ। 
হইতে আসে, তাহ] তিনি বলেন নাই। 

উপরে যে৬৮ টাকা ব্যয়ের ছিসাব দেখান গেণ, তাহাতে রোগে 
ওষধ পথ্যা'দ এবং আইন আদাণত, জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ও ধর্মগারা'দর 

য় ধরা হয় নাই, ইহ! বোধ হয় পাঠক লক্ষ্য ষরিযাহেন। মিঃ ক্ুক 
তাহার রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠার বলিতেছেন," 

£& 6৪৮00810765 01 00৩ 1018] 098186197 0835 ঢ০2 2618256 006 0 

ত/০ ভ690005 0606%0£ 0801018,076 75817 10 906 80 00210), 08555 09 ৫156858 
7385 জ 651706009 6০0 195002)6 01)101010 0: 50189010100, 

মফম্ঘলের আধকাংশ লে]কই বৎমুরের মধ্যে অন্ততঃ দুই একবার জ্বরে আক্রান্ত 

হয়। বাস্তবিক অদেক সমায় রা রোগ বহুকালম্থায়ী বা জীবনসইচ্র হইবার উপক্রষ 
হইর! ধাড়ায়। | 

_ ধেখানে জরের গ্রকোপ এই সেখানে চারি জনের জঙা: বার্িক 

২২ টাকা বধ পথ]াদির' ব্যয় অন্যাধা ইইতে পারে না, ফলত; বারি, 
+* টাক চারি জনের জীবনধারণের পক্ষে নিসতান্ত গ্রয়োরন। । কিন্তু 
মহোদয়ের হিসাবে, গৃহপতি ক্কষকের আর | বার্দিক:৪৫৮গ, আনার. 
নহে! ইহা হইতে ইটা লায় গবর্ণমেন্টকে উচ্ধ হারে খাজনা য়া 
কৃষকের! কিরূপ হ্খে কাঁলযাপন ফরিতেছে বুঝিতে 'পারা যায়। ১২১. 



১১২ ৮ দেশের কথ|।, 

টার , ৭৫ টাকা কর লইয়া গব্ণমেন্ট আবার ককষকদ্দিগকেই খরণপ্রিয় 
বলিয়! তিরক্কার ও মহাজনদ্িগকে [ব্ষনয়নে 'নরীক্ষণ করেন! মহাজন 
ন! থাকিলে কৃষকের কি ছুর্দীশা হইত, সহজেই বুঝিতে.পারা য় কিন্ত 

খণ করিয়া কয়, দিন চলে? মহাজনই বা কতদিন ধার দিতে পারে? 
কাজেই কৃষক: পরিবারকে অর্ধীশনে কাঁলযাপন করিঙে, হয়। মঃ গাান 

(11812267 0 06 0211)21 99516 12700018101) বলেন, এদেশের 

লোকে অধিকাংশ স্থলেই ধার কর! অপেক্ষা অল্প পাঁরিমাণ ও কদয্য অন্ন 
ভক্ষণ করিয়া দিন ধাপন করা শ্রেয়স্কর: বপিয়া মনে করে। 
[ও টা 900 811081108 010 10160921009 ০1950 10 টিএউঠানততি 0০০, 

কৃষকের পোষ্য-সংখ্য, ত্রুক মহোদয় গড়ে তিন জন ধারয়াছেন। 

কিন্ত ভারতী আদমন্তুমারির বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে, গড়ে 
নান পক্ষে ৫ জনকে লইয়া এক একটি পরিবার গঠিত, একথা দ্বীকার 
করিতে তয়। কৃষকের পোষ্য ৪ জন ধারলে৪ তাহার বাধিক বায় আরও 

১৭॥* টাক! বাঁড়িয়। যায়। এরূপ অবস্থায় কৃষকপরিবার'ক খণপঙ্কে 

নিমগ্ন হইয়াও অর্ধাশনে কালধাপন করিতে হইবে, ইহা বাট নহে। 

মিঃ কুকের আর একটি উক্তি এ৯*-_ 

115 07051181109 110 2 ৬1111009107 170 1১ 000 910] 01011, 

এখানক।র গ্রাম্য ্ত্ীলে(কদিগের মধো কাহারও গায়ের কাপড় বা চদএ নাই। 

ইট। জেলার অবস্থা পাঠক উহা হতেই বুঝতে পারিয়াছেন। কিন্ত 
এই রিপোর্টের সার-সংগ্রহ-পূর্বক যে সরক1র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে দু হয়, 

11, 0790 09116000: 0115171)(617909 ৯110, 00700171157786528) 
7050 060811270070516086 01 20010111160 07108 4 15810610005 
ওয়ার) ০0050৩া৯ 00910098540)07 0৮0 19008, মা রা ড/011-6৫ 
+ 19025191101, 770 07১১৫ 17) 87100107 411100। 0701100004৯ 00) 100 01012 7221- 
14207188£0075 009717474০8] ৮০ ডি 0টি 110015116501081 7775(110 
10006 &. 185, 057611186০1 060010 07 খু 97 এট) 00০ 05000650£076 
13809508। 19 10801101711 ৪10৩1716৭, ্ 

ইট জেলার পরিমাণ ১৭৩৯ বগমাইল, লোকসংখ্য। %৫৬,৫২৮। এখানকার 
'কাবেরুট]র মি: তুক সাহেবের ভারতীর কৃষি-জীবন বন্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, 
এই কারণে সাহার মন্তব্যের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই বিজ্ঞ কর্মচারীর মতে ইউ 
জেলার কুষকগণ হষ্টপুষ্ট, তাহাদের অন্নকষ্ট আদৌ নাই। নু ম্বাচ্ছদা) ন্বদ্ধে তাহা- 
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দিগের চিরম্তন ধারণ! যেরূপ, তাহার! তনুর পরিচ্ছ্র ব্যবহার করিয়! ধাকে। ইট! 
জেলার ব! অন্ত কোনও প্রদেশের অধিকাংশ লোক বার মাস অর্ধাশনে দিম বাপন 
করে,--এ কথ। মিঃ ক্রুক বিশ্বাম করেন না। 

কিন্তু করুক মহোদছরের রিপোর্টের ২৩ পৃষ্টায় দৃষ্ট হয় যে_ 
706 955611101) চ10101) 15 90155558117 06116৮60 0/ 080%53) 078৮ 006 08167 

৬7101151006 90 101]00ি 170-8-0805 ১ 2৮ 008 0000 0106 107), 

দেশের লোকের সকলেরই বিশ্বাস, সিপাহী বিপ্রোহের সময় কুষকাদখের অবস্থা 
যেরূপ সচ্ছল ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। 

পাঠক এই উক্তির সহিত সরকারি মন্তব্যের বক্তাক্ষরে মুদ্রিত অংশটি 
মিলাইয়। দেখিবেন। (১) | 

রিপোর্টের ১৬ হইতে ১৮ পৃষ্টা পরাস্ত আবেরাম ঠাকুর নামক এক 

রুষকের পরিচয় দৃষ্ট হয়। তাহার সন্বদ্ধে জুক মহোদয় লিখিয়াছেন,-_ 

আবেরামের বয়ন ৪০ বতসর, পোষ্য ৫টি, ২৭ বিঘা জমির চাষ করে। 
চাঁধ ভাল হইলে, ছুবেলায় তাহার পরিবারের /৫ দের. তওুল খরচ হয়। 
থাদ্যের দর চড়িলে, তিন সের বা তদপেক্ষা অল্প তুলে এই পরিবার 
দিন যাপনে বাধ্য হয়। এ বৎসর ক্ষেত্রে শন্ত সম্পূর্ণ পক হইবার পূর্বেই 
সে উহ! খাইতে বাধ্য হুইয়াছে। তাহার ক্ষেত্রে যে ধান্ঠ হইয়াছিল, 
তাহার মূল্য ৭০* টাকা) তন্মধ্যে খাজনা দিয়াছে ৬৮//০।, 

ইহার অর্ধেক গবর্ণমেন্ট এবং অর্ধেক জমিদার গ্রহণ করিয়াছেন। 
দুগ্ধ বিক্রয় করিয়। সে এ বৎদর ১৮ টাকা পাইর়াছে। পিতা পুত্রে 

মজুরী করিয্। ১৫ টাকা উপার্জন করিয়াছে। বীজ কিনিয়াছে 
৯ টাকার। পীঁচটি পোষাসহ ৪৪ টাকায় সে মংবলর জঠর- 
যন্ত্রণার আংশিক নিবারণ করিয়াছে। তাহাকে ৭০ টাকার কাপড় : 

কিনিতে হুইয়াছে। ঘরে কখানিও কল নাই। গৃহস্থিত 
আসবাৰ:. পত্রের: মূল্য ২ টাকার অধিক হইবে: না). আরও 
২৬/* না হইলে তাহার সংবৎসরের (এক. বেল). অন সাস্থান রর 

হইবে না: কিন্ত পূর্ব বৃষ ৫০৪০ টাক! খপ থাকায় আসার হার. 

হারের, নিকট টাকা ধার পাইবার উপায় নাই! 

(৯) দিছুদেশেও রাজপুরযের র্কৃতিগু্ের ইবির বিশ দল হিট 
1110055105118 ) ফেখিতে গাইইছেন, কিন্তু বলিতেছেন, -- রা ্ঃ 

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, সপ্ই্ লোকে বলে মন") 

ষ্ 



আবেরাম ঠাকুর সম্বন্ধে লুক মহোদয়ের এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া 
উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তদানীত্তন ছোটলাট শর অকলাযাণ্ড কলভিন 
বাহাছুর তাহার প্রধ্থান সচিব মিঃ রীডের (117. 1.২. [৫10 ) সাহায্যে 
শিয়লিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন, 

1179 9019 85০ (0100 91006 ৬2101, 

আবের!ম ঠাকুরের পরিবারবর্গের কোনও বিষয়ে অভাব নাই! 

বল। বাহুল্য, এই মন্তব্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়া 

ছিল। গবর্ণমেন্টও বিশ্বাস করিলেন, আবেরাষের কোনও অভাব নাই !. 
ইটা জেণায় গে বংসর ষাহাদিগের জমীতে উৎপন্ন শসোর মুল্য ৩২১ 

টাকার অধিক হয় নাই, তাহাদিগকে ৩০৬২ টাকা ভূমিকর দিতে হই- 
মাছে, রিপোর্টে এরূপ উদ্দাহরণও পাওয়। ষায়। তত্তবায়, তৈলিক 

প্রভৃতির অবস্থাও কৃষকিগের অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট বল! 

যাইতে পারে, রিপোর্টে তাহার নিদর্শন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

এটাওয়া জেলার কণেক্টার মিঃ আলেক্জাগ্ডার প্র অঞ্চণের কৃষক- 
দিগের অবস্থ! সন্ধে বপিয়াছেন,-- 

[7 911 07010915 )985 1] 5170101১৪08 0887% 09111৮81075 116 0706 117110 
০1076 7227 01) 90৮21006500 00001109710) 95 

সাধারণতঃ ষে নকল বৎসরে আত বুষ্টি বা অনবৃষ্টির প্রকোপ থ।কে না, গে সকঙ্জ 
বধে বৎসরের মধো প্রয় «মান কৃষকদ্দিগকে মহাজনের নিকট খণ লইয়।-জীবনযাত্র! 

নির্বাহ করিতে হয়। 

কানপুরের আসিষ্টান্ট কলেক্টার মিঃ বার্ড বলেন,-- 

11955 08105180660 06 0951 01190৫ 01 917810 2141. 12 3,087 আঠা) এ 
01 1670216) 2 ] 75. 40, 800 ৪1101707555, 8 4. ৃ 

আমি গড়ে প্রতি পুরুষের বাধিক খাদ্যের ব্যয় ১৬-২ টাকা স্ত্রীলোকের ১৩1১৫ 

' ও বালকের »/১০ পরিয়াছি। 

: ধে জেলার পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে গড়ে ১*ং টাঁকা মুল্যের তৈল- 
| লবণ-বাঞীন- -তঙ$ুলে সংবৎসর (বা তিন পয়সায় ছুই বেলা ) যাপন করিতে 

য় প্লে জেলার লোক কত সুখে আছে, তাহা সকলেই ই বুঝিতে পারেন। 
: স্বাশি (08051) বিভাগের কমিশনার মিঃ ওয়ার্ড এ অঞ্চলের 

জান জেলার লোকের অবস্থা সন্ধে বলেন,-_ 
এ 



 কষকের হুর্গতি। ৯১৫ 

17) .01791900 06 00795) 0630709005000558 15 ৮৩ 2088৮ 200. ] ০৪706 
চট 100 00861 887109106 15 050117106 হিটোছে 9৪26 01 ০8019] 820 (তো 0০০ 
01611710105 00105201010 01 076 98079 19770 [01 005 92106 ০:০০ 

জালবন জেলার কৃষকদ্িগের খণভার অতান্ত অধক। অর্থের অভাবে এখানকার 
কৃষির অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে,একই ভূমিতে পুনঃপুনঃ কই শসা উৎপাদিত 
হওয়ায় ভূমির উর্ববরত। কাঁময়। যাইতেছে। 

দেশের অধিকাংশ নিয়শ্রেণীর লোক প্রত্যহ অদ্ধাশনে খাঁকিতে বাধ্য 
হয় কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বান্দা অঞ্চলের উরি ও ম্যাজিষ্রেট 
মিঃ হোক্াইট বলেন, 

ঠ তায 18100 22100070119 গো 0195585 ০ নাতি 9017101)5- 
1716 09 01১0০017655 01116171097741006 0180 0067 816 10201655115 00511 
১151৮00.,.,5, ] 10110] 106 00৮61700606 ৮০010 1)6 82560711060 (0 হি 10০৬ 
[10179 000) [0095$065 0911158051817৫ 1099৮ ৪0 0911090, 

নিশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বহনংখ্যক বাক্তিকে যে চিরক!ল অর্ধাশনে যাগন 
করিতে হয়, তাহ। তাহাদের দেহের শোচনীয় ক্গীণতা হইতেই প্রতিপন্ন হুয়। আমার 

বোধ হয় গবর্ণমেন্ট শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, অযোধ্য। অঞ্চলের অনেক কৃষককে 
বলদের অভাবে হ্বয়ং লাঙ্গল টানিতে হয়। 

গাজীপুরের কলেক্টার সাহেব বলেন,-_ 

£৯৪ 2. 1010) ও 579 12185 0101১076018 01 079 এা৩৭1৮095 1 10 2 ৪ দাহ চা 
41] 6130 
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সীতাপুরের অবস্থা কাঁনপুরের অপেক্ষাও মন্দ। এখানকার প্রত্যেক | 
রণ বয়স্ক পুরুষকে ১৪॥০ টাকায় ও বালকদিগকে ৭৮%* আনায় সংবংসর 

কাল যাপন করিতে হ্য়। এখানকারই 'কমিশনার মিঃ বয় বলিয়াছেন 

যে,.”কোনও বিশেষ কারণে ইদানীং প্রঞ্াবর্গের এতদপেক্গা হি সুখ 

স্বাচ্ছন্দ্যে কালযাপন বাঞ্ছনীয় নহে। (৪২ পৃষ্ঠা দেখুন). ৃ 
ূ্ববন্তী সেন্সাসের বা আদমন্মারির তালিকার সহিত গত? 1১৯৯১ 

সালের তালিকার তুলন/ঠকরিলে দৃষ্ট হইবে যে, বেরার প্রদেশে এ দশ 
বংসরে লোক সংখ্যা প্রায় ৫১৮০,১৯০ ও পঞজাবে, ৭,৫৯৯ কহিরাছে । 

মধ্য প্রদেশ-সমূছে ১৩,৭০:৫০* জন অধিবামী গত দশ বৎসরের (2৮৯১ 

খ্বী-১১৯৯১ খুঃ. ): মধো ভাগ পাইয়াছে ॥ এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর ও. 

বারাণলী জেলার লোনা ধীপষয়ের মধ্য. ২,৪৪,২৮৫ ভন কম. হাই-. 



১3 রোব কথ" 

কাছে। কৃষকের অন্নবস্ত্ের'অভাব বৃদ্ধি না হইলে এত লোক অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হইল কিরূপে? রাঁজপুরুষের৷ বলেন, ভুষ্ট মহাজন, 
মোহময় দেওয়ানি আদালত ও নিষ্ঠুর দেবতার দোষেই এইরূপ ঘটিতেছে? 

কর্তৃপক্ষের কোনও দোষ নাই। অথচ ব্যবস্তাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত 

বিপিনকৃষ্ণ বন্থু যখন দেখাইলেন যে, মধ্যগ্রদেশ-সমূহে স্থানে স্থানে 
শত কর! ১০২ ও ১০৫ হারে রাজস্ব বুদ্ধি করায় প্রজার কষ্ট বাড়িয়াছে, 
তখন কর্তৃপক্ষ তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। 
প্রজার নিকট হইতে উচ্চহারে রাজন্ব গৃহীত হুয় না, একথা প্রতিপন্ন 

করিবার জন্ত সময়ে সময়ে গবণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা ভইয়। 

থাকে। এ সন্ন্ধে ইন্দোর রাঙগোর প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান বাহাছর আর, 

রথুনাথ রাও মহোদয় ( ইনি তানেক দিন মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের অধীন 
সবডিনেট সার্কিসে কার্য করিয়! ) লিখিয়াছেন, রাজপুরুষের। থলেন ষে, 

_ভূমির মোট উৎপন্নের শতভাগের ১৫ বা ৩০ ভাগ অথবা ককের 
লত্যাংশের অর্ধেক রাজন্বস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্রকৃত ঘটন] যদ্দি 
এইরূপ হইত, তাহ। হইলে প্রজার! দুই এক বংদর ফসল ভাল না হইলেও 
বিশেষ বিপন্ন হইত না । ফলত ঃ প্রজার নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট মোট 

উৎপন্ন শস্োর অদ্দেকেরও অধিক রাজন্স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন 

কিন্ত সরকারি কাগজে পত্রে, শত ভাগের ২৫ বা৩০ ভাগের আরধক 
. খাজনা লওয়। হয় না, ইহ! দেখাইবার জন্থ জমীর আয় অধিক কারয়া 
. ধর! হয় !'? তাহার উক্তির একাংশ এইরূপ, 

1015 15 0170) 10. 06010) 80002011016 হেড 9) 2 লো ঘাডো টড 
" হাটি 067 ০00৮, 01000270935, 01) 10700711520 00917600166 25270. 

20 0. 0. ০01 06 1055 1) ০9৪/-০5:/7/761/6 176 471৭1701111, 

.... ইহার পর দেওয়ান বাহাদুর উদাহরণ স্বরূপ একটি গ্রামের কৃষি- 
বিষয়ক আয় বায়ের বিবরণ ও গবর্ণমেণ্টের নির্ধীরিত করের অন্থাধ্যতার 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,__ 

টি ভালা তানিন 
:80008117 006 500 01060 29505315360 1১00১000811. 

।. . এই হিসাবের সত্যতায় যদি কে।নও সঙ্গেহ থাকে, তাহ! হইলে আমি এই গ্রাম 

ভিংসযাযগবরণমেপ্টের নির্ধারিত কর বাইর গবর্ণমেন্টকে ইজার। দিতে প্স্থত আছি। 
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কোন্ প্রদেশের ভূমিতে গড়ে বিঘ! প্রতি কত শসা উৎপনন হয়, 
বিগত ছুত্তিক্ষ কমিশনে কর্তৃপক্ষ তাহার হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন। 
সেই হিসাবে প্রকাণ,--১৮৮* হুষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে 
প্রতি বিঘায় গ্রায় ২৫ সের করিয়] শস্য অধিক উৎপন্ন হইয়াছে । কেবল 
তাহাই নহে, সমগ্র দেশবাসীর সংবসর-ব্যবহারের উপযোগী শঙা 
রাখিয়া ও বিদেশে রপ্তানি করিয়াও দেশে কত .অধিক শস্য সঞ্চিত থাকে, 
তাহার৪ হিসাব গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কমিশনের সমক্ষে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। কমিশন সে হিসাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া 
নিশ্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,_- 

700 725441 1000075 আও 07010001900 12212, 106 800৮8) 16৮01005 
91১0 চ01১৫:0"10 0৮ 90000 1100-,]006 30081) 8017091 50100105 0185 79901 01 
৩1120 1099 010--0070 5এ]এ১ ০3, 3০967০০, ৮075 16৮01250100 08 7051796 
৩1 0970870] 0009215 09 0৪ 0900 [58010 10 9২065501079 15511) 7৫ 00৩০- 
০] (০৬ ০1176106 08180 00৬ ১০010 105/--0 0১0 1019 ৪ 875 0150০5৩৭ 0০ 
টা 0261 600 089108 50019116000 এ$ 97 1,9০9] 30910070705 06 70081 
90110108310 17050 09595 18 [010060 69010181% 

এখন বেছার অঞ্চলের কৃষকিগের অবস্থ। গুনুন। পাঁটনার কলে- 
ই্ার বলেন,__যে সকল কৃষক ৭ বিঘ। জমির চাষ করে, তাহারা. 

0০7 12150 01709 1101] 07021 11150658001 (০, 

এক বেল৷ ভিন্ন ছুই বেলা খাইতে পায় ন।। 

গয়ার কমিশনার সাহেবের উক্তি এই, 
[010 0০: 0906 01006 000519607 819 105080160010 £50, 

এ জেলায় শত্ত কর। ৪০ জন অর্দাশনে কালযাপন ₹রে। 

মিঃ টয়েনবী ( পাটনার কমিশনার ) বেহারী ক্কষকদিগের অবস্থার 
: এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,__ 2 * 

“৫ বিঘা! জমির চাঁষ করে, এইরূপ কৃষকের সংখ্যা এই অঞ্চলে অয়, 
নহে। গড়ে ইহাদের বৎসরে ১২৫ টাকা মূল্যের শমা উৎপয় হয়! 
তাহার মধ খান! বাদে ১০২ টাক! তাহাদের হাতে খ্বাফে। এই 
টাকায় সাধারণতঃ ৬ জন পোষ্য সহ কৃষকাকে সংবতসর. যাপন. করি 

হয়! এইরূপ হুরবসথগরস্ত লোকের সংখ্যা পরায় ছয় বক্ষ হইবে। লক্ষ 
লক্ষ লোককে ছুই বি! মাত্র জমির চাষ করিয়! জীবন বারণ করিতে. 
ছয়। এই ামান্ত আয়ে ইহারা, কিরূপ কষ্টে দিনযাপন. করে, ভাহ। 



১১৮ 7 দেশের কথা), 

নি জনিত হ্য়। টি শতকর! ১০১৫ জগের জমি জমা 
 নাই__কেবল মন্তুরী করিঝ! ইহার! দিনপাত করে। শ্রমজীবীরাও বৎ- 
সরের মধ্যে ৮ মাসের অধিক কাল কোনও কাজ পায়না। মজ্ফরপুর, 

লারণ চাম্পারণ ও দ্বারধলের অনেক, ক্মংশে শ্রমজীবীদিগকে অর্দতৃক্ত 
অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। 

রবার্ট নাইট প্রণীত [7019 7361016 001 110776 £570052206 
নামক গ্রন্থে দেখা যায়, উড়িষ্যায় পূর্ব্বে কুষকের গৃহে ধান্য ঘববদা সঞ্চিত 
থাকিত। অন্ততঃ ই বৎসরের বাবহারোপযোগী শস্ত গৃহে সংগৃহীত না 
থাকিলে কোন কৃষকই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। নাইট মহোদয় 
বলেন, পৰৃটিশ-শাসন উড়িষ্যায় প্রবস্তিত হইবার পর হইতে কৃষকদ্িগের 
ধানের গোলা সমুহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং এমণে সে সকল 
ধান্ত-ভাগারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে ।” 

সরকারি রিপোর্ট অনুসারে নিয়বঙ্গের পূর্বাঞ্চলের লোকের অন্নকষ্ট 
আদৌ নাই । অবস্ঠ পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা সেরূপ নহে । বিহার ও উড়িষ্যা- 
বর্জিত নদীমাতৃক শন্ শ্তামল বঙ্গদেশে ভারতের অন্তান্ড স্থানের গায় 

ককষক-সমাজ অন্নকষ্টে পীড়িত নহে। তথাপি বাঙ্গালার সক্লশ্রেণীর লোকের 
আয় ডিগ্বী সাহেবের মতে গড়ে বাধিক ১৫ টাক! তিন আনা মাত্র! 
অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই স্থপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে। ফলে 
ষ্যালেরিয়ায় ও কলেরায় প্রতিবর্ষে্ই বঙ্গবাসীর মৃত্যু-সংখ্যা বাঁড়িতেছে। 
স্নখান্তের অভাবেও শিশুগণের যকত রোগে পঞ্চত্ব গ্রীপ্ত ঘটিতেছে। 

ফলতঃ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বাত্র কৃষক-সমাজের অবস্থা ইংরাজের 
'্া্ন্বনীতি ও থাণিজ্যনীতির দোষে অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। 
সুটিশ-ভারতের অন্ত সখ যতই থাকুক, দশ কোটী লোকের যে প্ভাত 
ক্ষাপড়ের” কষ্ট অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্কোদ্ধত রাজপুরুষদিগের মন্তব্য- 
মহ হইতেই গমপষ্ট প্রতীয়মান হয়। ধ্রতিহাসিক হন্টারের 10705712) 

| উ8৪%৪৩চ ০? 1072 নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৯৬৪ পৃষ্টা লিভ. 

ক্ইয়ছে ষে, *প্রকৃত ছতিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্ট বহু কষ্টে অনশন 
ব্যকিছিগের প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থ। করেন বটে; কিন্ত-_ | 
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1 0277202 3৫0 76 )22719 2070 07 2152252 2%4 2222 27012 4 36222 
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নত্য-অদ্ধাশন-ক্রিষ্ট প্রক্জা-সমূহ যে গতি বসর রোগের তাড়নে ও. 

কাগের আক্রমণে অসময়ে ইহধায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, 

তাহার গ্রতীকার করিতে গবর্ণমেণ্ট অসমর্থ” 

গবর্ণমেন্ট প্রজা-রক্ষায় অসমর্থ হইলে কে আর হতভাগ্যদিগের 

অকালমৃত্া নিবারণ করিবে? দেশের ধনি-সম্প্রদায়ের উপর দুঃসময়ে 
চিরকাল-দরিদ্র-শ্রেণীর লোকে নির্ভর করিয়৷ আসিয়াছে । কিন্ত দেশের 

সেই ধনশালী দান-ধর্ম-পরায়ণ অভিঙ্গাতবর্গ (10965 ) কোথায়? 

সেই উদ্দারচরিত কর্ণ-কল্প দাতৃসম্প্রদায় আজ কোথায় ? স্যার জন কে 
(917 7070 727০) এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় বৃটিশ-শাসন-নীতির 
দোষ প্রদর্শন-পুর্বক বলেন,__ 

[10 01000160801 5256 চানণেতে 01 0080৮0, 93 9 85 69 76 00810 1680) 
18৮0 51001551160 17760 (908705 011000. 005 100: 00955635075 06 0015 8. 69১ 
€0০017)8 1905, 

অর্থ[ৎ ধাহারা বড় বড় ভূমিধণ্ডের অধিকারী ছিলেন, ভাহ।র] বিশী রর অবস্থীয় মৃষ্য 

কুটারে কতিপয় তৈজনপত্র লইয়! দ্রিনযাপন করিতেছেন । 

সেকালের কুবেরকল্প দরিদ্র .পালক রাজবংশীযদিগের পরিণাম কিহইল? 

ইহার উত্তরে মিঃ জন ব্রাইট পালামেণ্ট মহাসভায় স্পষ্টাক্ষরে বলেন-_ 
106) 876 710%/ 61700 0101051559 72120676150. 070910162 00) 015 0870 

91 0) 52086 07 15010 0610 090092068 10856 0580) ০0৮070)00), 

ধাহার! এককালে দেশ শাসন করিতেছিলেন, ভীহার। এক্ষণে হয় গৃহ-শৃস্ পরি- 
ব্রাক শ্রেণীতে পরিণত হইয়।ছেন, না হয় ধে সকল বৈদেশিক তাঙাদিগের তাগাবিগ- 
ধায় ঘট ইয়াছেন, তাহাদিগেরই অনুগ্রহ দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছেন | 

এখন গবর্ণমেন্ট গ্রজার অব-কষ্ট দুর করিতে-_তাহাদেষ অঞাল- ৃ  
মৃতানিবারণ করিতে অসামর্থা জ্ঞাপন করিলে, নিরাশ তারভবানী 

কোথায় যাইবে? ১৮৮* সালে সমগ্র তারত বর্ষে ৩৯,২৮,৬৩১ জন মরিয়া 
ছিল) ১৯০* মালে ৮৩১৩৪,১৫৫ জন তারতবাসীয় ত্বলীলা সাঙ্গ 

হইয়াছে। সকল সভ্যদেশেই মৃত্যু সংখ্যা কমিতেছে, কেবল ভারতবর্ধেই 

উ্ধায পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ্  দেখে খাগ্থাঙাব ঘটায় অনেকে: দেশ-. 
ভাগ করিতে বাধ্য হইতেছে: যে ভারতবাসী সহজে আপনাদিগের 
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স্তুতি ত্যাগ | করিতে চাহে না, ১৮৯৭ খুষটাবে তাহাদিগের মধ্যে 
১৯,৭১২ জন জীবিফাহকণের জন্ত কুলিরূপে বিদেশে গমন করিয়াছিল, 
১৯০১ নালে উহাদ্িগের সংখা! বৃদ্ধি পাইয়া! ২১,৬১৩ হইয়াছে! বিগত 
১৮৯০ হইতে ১৯০২-৩ থুষ্টাব পর্যন্ত দশ বৎসরে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৮৯ 
জন দেশত্যাগ করিয়াছে। পেটের দায়ে বিদেশে ইংরাজ উপনিবেশসমূহে 
যাহারা গমন করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি ওপনিবেশিকেরা কিরূপ 
ছুর্ব্যবহাক্স করেন, তাহ! সংবাদপত্রপাঠকদিগের অবিদিত নহে । 

কর্ণেল টোন নামক জনৈক অবস্থাভিজ্ঞ ইংরাঁজ কিছুদিন হইল, 
কোনও বিলাতি মাসিক পত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজ উপনিবেশে 
ভারতবরষীয্দিগের লাঞ্চন। সঙ্ন্ধে একটি প্রবন্ধ গ্রকাশ করয়াছেন। তাহাতে 

তিনি বলিয়াছেন,_প্দক্ষিণ আফিকাগ্ন যেসকল শ্বেতাঙ্গ দোকানদার 
' আছে, তাহারা ৬1710 1,5৪০ “শ্বেতাঙ্গ সভা?” নামক একটি সভার 

প্রতিষ্ঠ৷ করিয়াছে । এই সভা শ্বেতাঙ্গ পণ্যজীবাদিগের সব্ধপ্রকার স্বার্থ- 
₹রক্ষণে ও হিতসাধনে নিয়োজিত। এই সভাই এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা 

হইতে ভারতবাসী ও অন্ান্ত প্রাচ্য জাতিদ্দিগকে দূরীভূত করিবার জন্ 
_ উঠিয়। পড়িয়। লাগিয়াছে । যাহাতে ভারতবাসীরা! এবং অন্ঠান্ত প্রাচ্য 
জাতীয় লৌকের৷ দক্ষিণ আফ্রিকার দোকান খুলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে 

পণ্য বিক্রদ্-পুর্ব্বক শ্বেতাজদিগের বাবসায়ের অবনতি ঘটাইতে না পারে, 
তাহাই এই স্থার্থপর্বন্ব শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের একমান্র চিন্তার বিষয় হ্ইয়া 
উঠিয়াছে। ভারতবাদীর! বুটিশ-রাজের প্রজা বিয়া তাহা দিগের প্রতি 
ইহার অণুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করে না। বরং ভারত-সন্তানদিগের 

 ব্যবসায়-বুদ্ধি শ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতাঃ কার্যা-পরিচালন-নৈপুণা এবং 
 পরিচ্ছন্নত। প্রভৃতি গুণগ্রাম তত্রত্য শ্বেতাঙ্গ দোকানদার্দিগের মর্মগীড়ার 

কারণন্বরূপ হইয়াছে । সেইজগ্ত আজ পদে পদে ভারতবাসী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় লাঞ্ছিত হইতেছে। কর্তৃপক্ষ রাজবিধান প্রণয়ন করিয়া 
“এই সকল দদৃগুণদম্পন্ন ভারতবাদীদিগকে পদ-দলিত ও নিগৃহীত করিতে 

কুষ্টিত হুন নাই। 

.. কর্ণেল &্টোন আরও বলেন, ইউরোপের সকল দেশের লোকই এই 
এখাদা দোকানদার” নশ্্রদায়ের অন্তভূক্তি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ইংয়াজ 
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হইতে আরম্ত কাঁরয়! সিবিয়ার অতি ইতর শ্রেণীর লোক ও ইউরোপায় 
সমান্লের আবর্জনা-ম্বরূপ অতি নীচ প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গেরা কেবল বর্ণ. 
গৌরবে এই শ্বেতাঙ্গ সভায় স্থান লাভ করিয়াছে। যেরূপ উচ্চ অঙ্গের 
বুদ্ধিমত্তা থাকিলে বড় বড় বুটিশ বাবসায়ীদিগের সহিত গ্রতিছন্দিত। করা 
যায়, সেরূপ বুদ্ধিমত্ত। ও কাধ্য-নৈপুণ্য ইহাদিগের নাই। 

কিন্তু ভারত-সস্তানের! বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং ব্যবসায় বাণিজো 
ইংরাজাদগের যোগা প্রতিযোগী । সেই জন্যই ভারতবাসীর উপর দক্ষিণ 
আ.্রকাঁর শ্বেতাঙ্গ পণ্য-জীবীরা খড়গহস্ত। সেই জন্যই সেখানকার 
গণর্ণমেণ্টও তাহাদিগের প্রতিকূল। দক্ষিণ আফিকা প্রবাসী ভারত- 
সন্তানের পদ-মর্ধাদা, শিক্ষা এবং বিদ্যাবুদ্ধি ষে প্রকারই হউক না কেন, 
সেখানে তাহারা “কুলী” নামে অভিহিত হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের 
পরাতে ভারতসন্তানের প্রবেশাধিকার নাই। যাহারা পূর্বাবধি আঁফ- 
কায় গিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছে, তাহাদিগকে নগরের বাহিরে 
একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্তিতি করিতে হইতেছে । সে গভীর বাহিরে 
তাহাদিগের আপিবাঁর হুকুম নাই। রাজপথে চলিবার সময় ভারতবাসী 
সেখানে ফুটপাথ বা পাদপথের উপর দিয়া যাইবার অধিকারী নহে। 
আপনার অর্থব্যর করিয়া ভারতবাসী সেখানে শকটে আরোহণ করিতে 
পারে না; চিরকাল সেখানে বাস করিয়াও ভূমির উপর কোন স্থায়ী স্বত্ব 
তাহার! প্রাপ্ত হয় না; তাহাদিগের বাঁণিজ্যবিস্তারের পথও কণ্টকাকীর্ণ 
কর! হুইয়াছে। ব্যবসায় বা বাসের জন্যও যেন কোনও ভারত-সস্তানকে 

কেহ ঘর তাড়। না দেয়, কেহ যাহাতে তাহাদের সহিত ব্যবসান-স্থতে 
কোনও সম্বন্ধ না রাখে, অন্য কোনও বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য ন! ঃ 
করে, তাছাদের দোকানে কোনও জিনিস ক্রয় বা বিক্রয় ন নাকরে, 
তাহারও ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার ভাঁর 
একটি ““ভিজিল্যান্স এশোসিয়েশন” নাষক সভার উপর অর্পিত, হইয়াছে 
সেখানকার গবর্ণমেন্ট এ সকল বিষয়ে কোনও আপত্তি করে না 
কাজেই ভারত-সস্তানদ্বিগকে দাঁক্ষণ আফ্কিক। ত্যাগ করিয়া দেপে ফিরতে 
হইতেছে |, অধথন/একই: ইংরাজ ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাজা । 
এই প্রসঙ্গে অবস্থাভেদে কিরূপ ব্যরস্থাভেদ হুর, পাঠক তাহার একট 
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উদাহরণ দেখুন। চীনের শ্রমভীবীর জীবিকার্জনের জন্ক আমেরিকার 

যুক্তরাজ্যে গমন করি! ভত্রত্য শ্বেগ্তাঙগদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে 
বলিয়া চীনে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। চীনের বর্তমান রাজমাতা 
এন্প্রেণ ডাওয়েজার চীনীয় সংবাদ-পত্রে চীন-শ্রমজীবীদিগের নিগ্রহ- 
কাঠিনী পাঠ করিয়া! অত্যন্ত বিচলিত হন। তৎপরে রাজ্যের প্রধান 

সচিবধর্গ মন্ত্রিসভার সমবেত হইলে রাজমাতা শ্রমজীবি-কুলের ছুঃখ-নিবা- 
রণ-কল্পে নিয়লিখিত আদেশ করেন)-- 

 ধ্চীনের অধিবাসিবৃন্দ স্বদেশেই খ|কৃক আর বিদেশেই থাকুক, তাহা র। আমা- 
দিগের নণ্তান, তাহার। যে কোন রূপ নিগ্রহ-ভোগ করিবে, ইহ। আমাদিগের পক্ষে 

অসহা। আষাদিগের বহু প্রজা! শ্রমজীবীর কাজ করিয়া দিনপাণ্ড করিবার জন্ত 
বিদেশে গমন করিয়াছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, আমরা তাহ।দিগের অন্ের 

ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, তাহাদিগকে অপত্যবৎ পালন করিতে পারি নাই । তাহার 
উপর তাহার পরদেশে, পরহস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে, এ ক্লেশ আমি কিছুছে সহ করিতে 

পারি না । এই জন্য অমি আপনা দগকে এই আদেশ করতো যে, যে সাঁন্ধর জন্য 

প্রধানী চীন-শ্রমঞ্জীবারা এত ক্লেখ ভোগ করতেছে, আপনারা অধিলম্বে সে সন্ধে 

রছিত করুন । আর যুক্তরাজ্যে আমাদিগের যে প্রতিনিখি আছেন, তাহাকে তারযোগে 
এই সংবাদ জ্ঞাপন করুন যে, তিনি যেন তত্র টানাম্যানদিগকে বৈদেশিকদিগের 
অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যখোচিভ চেষ্টা করেন। আমাদিগের যে সকল 
প্রজ! তথায় ববদ।য় বাণজ্যে লিপ্ত আছেন, তাহাদগের মঙ্গলাভিলাষ থে সর্বদা 

আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে, একথা স্মরণ রাখয়। তিনি যেন কাজ করেন।” 

চীনের মহীয়সী রাজমাতাএ হৃদয় যে করুণার দুগ্ধধারায় পরিপূর্ণ, 
তাহার এই আদেশ শুনিয়। একথা কে না স্বীকার করিখেন ? মেই জন্তই 

বলিতোছলাম, অবন্থাভেদে বাবস্থা! ভেদ হইয়া থাকে ৭ স্বাধীন বাজোর 

প্রজা এবং পরাধীন রাজ্যের প্রজায় আকাশ পাতাল গ্রভেদ। রাজা 

আমাদিগের স্বার্থ অপেক্ষা শ্বেতা প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে সমধিক 

মনোযোগী বলয়! আমাদিগের এই শেচনীয় ছুর্দশ। ঘাটতেছে। এ দেশের 

ক্কবকের। বলে $--আছে গরু না বহে'হাল, তার ছুঃখ চিরকাল ।* আমা” 

দিগেরও সেই অবস্থা হইয়াছে । রাজ! আছেন বটে, কিন্ত হরি 
ক ঘ্বুচিতেছে না। 

 আস্বাহার! শ্বদেশত্যাগ করিতে পারে নাই, অন্নবষ্টে তাহাদিগেরও দুর্গ-. 
র তির শেষ নাই। ১৮৭৭ সালের ছুতিক্ষকালে যে তারতবাসী চৌর্য্যবৃত্ধি 



কৃষকের দুর্গতি ! | ১২৩. 

অবলম্বন অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর৷ শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল, (১) 
তাহারা এখন ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়! তম্করবৃত্তি শ্বাকারে আর সষ্কোঁচ 
বোধ করিতেছে না। গত ১৮৯৮সালে ১,৭৯১৯৭,০০জন চৌর্যযাপরাধে 

দ্ডত হইয়াছিল। ১৯০৯ সালে ২,-৯,৮৫,০০০ জন চুরি করিয়া দণ্ড পায়। 
অননক্রেশের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় নৈতিক পরিণাম আরাক হইতে, 

পারে? সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে আরও দৃষ্ট হয় যে, যে বরে 
 ছুর্ডক্ষের প্রকোপে জঠর-জালায় উন্মত্ববৎ হইয়া জনসমাজ রাজবিধানের 
লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই বসরেই রাজপুরুষের। বেত্রাঘাতে দণ্ডের পরিমাণ 

বুদ্ধ করিয়। হতভাগ্যদ্রিগের নৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন ! 
এরূপ বর্বরতা, এরূপ হ্বদয়হীনতাঁর কাধা কথনই রাজশ্ধর্মের অনুমোদিত 

হইতে পারে না। 

১৮৭৭ সালের ছুর্ভিক্ষে দেশীয় রাজ্যে অনশনক্রিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি 
কিরূপ অন্ুকম্পা প্রদশিত হইয়াছিল; বোম্বাইয়ের “টাইমস অব ইওিয়া” 

নামক অদ্ধ সরকারি সংবাদ-পত্রের পশ্চাল্লিথত উক্তি হইতে তাহা 

বুঝতে পারা যাইবে । 

[৭0 1955 10191) 47,400 70016 10127960 1000 চু. নু, 816 1557075 তানি 
1 10185 [07 006 89]920106 80050 01501065 00 09.009 30106 06 1877 045. 

-1)00+ 74 888০0. 

অর্থাৎ সেই দুর্ভিক্ষের ময় নিকটবন্তী বৃটিশ-শামিত গ্রদেশ হইতে 
অন্যুন ৭৭,৪০০লোক নিজামরাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ. করিয়াছিল। দেশীয় 

রাক্্যসমূছে কৃষক-সমাজে মহাজনদিগের প্রতিপত্তিও অপেক্ষাকৃত অল্প। 

179 10076) -190057 15 0০06 006 09121000106 00৮61 11) 19580006179 
[40178) 10 016 50085 00208010055 ঠা) 110505 0761567717615 98510 6১৫" 
130091 0:0510065,-17272707 2%6 1%072%57741%290/ 22128, 2 ৪, 

পার্বতা নেপাল-রাজ্য শিক্ষা ও সভাতায় স্থুসভ্য ইংরাজের অপেক্ষ। 

(১). ১৮৮৩ জালের “নাইটাস্থ সেঞ্চরি”' পত্রে মিঃ জে.ঘেসুর কে. অহোজয়, রে 2 5 জর 

480 67৩-410535 00.:01715:99583100.9809,--এগ ঠা ৫76 58118 9৪৮ ৪০৪ 9715 01:8. 02100ত0.0708গ8085530165080 20১৫88৭ ডি 



২৪00 দেশের কথাশ 

বহুগুণে হীন; কিন্তু অন্ত প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে বের ভূতপুর্ব ছোট 
লাট সার জর্জ ক্যান্থেলের রিপোর্টে নিয্নলিধিত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়,--. 

2006 ০০৫7802 ০6 0৪ [67501 1770615) 0) 076 %11)019, 606] 052 0786 0 
£1)6 91105). 1০৮ | 

বুটিশ ভারতীয় প্রজার অপেক্ষা ও নেপালী প্রভার অবস্থা মোটের উপর 
অনেক ভাল। 
. ছুঃখের বিষয়, এখানকার উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা একথ৷ স্বীকার 

করিতে প্রস্তুত নছেন। তাহারা বলেন, বুটিশ-শাসনে ভারত বাসীর আর্থিক 
অবনতি ব। দারি্রয বৃদ্ধি হইতেছে, একথ|। আদৌ সত্য নহে। তৃতপূর্ব 
তারত-সচিব লর্ড জর্জ হ্থামিপ্টন মহোদয় গত ১৯০* সালের ১৬ই আগ 
তারিথে পালামেণ্ট মহাসভায় সর্বজন সমক্ষে বলিয়াছিলেন,__ 

[1061 15 ৪ 90211 50700] 10 015 ০0৪9 8১ 17 ]006 স9 206100100618- 
৪11 25567005078 00 7916 5006007৮001 00 05800- উ০ 1 00 9৪০ 
56010 06 80509 1109০ (06০ পভ. 080৯ 69 ৩911০ নব 000550গ86 এয 
11002000 0651067006 1 00110 01021775170 [000 (টো) টি গথঞতে 1 
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[০৮ 0005 81160260171 70716 21 0706 100101016 00010 100 আা০৬ 0080 [থা 
1085 78007505010 1205060101 10700060709 90730070007 0019) ৮0 ১10100 ২911700১1 
0০20760) 2110 ৮০ 00007019010 00 06 0000410৭006 0001701010০ 
০901700- 8৮79 50) 1805) (51708 010৮1001)66 107৮৩ 10৮07109610 01)16 10 

1008840ত ৮ 5 590007010170 19000116090) 00122110171 10085 19911৮65 05 
9119280101 15 01681 1900 17017000871200 7৮6807161700786002 01 গা 
0121%9, 306 0115 15 19017900701 01) 6৫705) 07 নিতে 0৮ 0০017011010 0217. 0০) 
02 0718051016 57110819110 (00910 100 070৮ 20606৬07060 01701420185, 

বিলাতে ও ভারতবধে একদল লোক আছেন, উ।হার৷ বলেন, বৃটিশশাসনে ভারত, 
বর্ষের ঘে ভাষণ শো(ণতত্রাব হইতেছে, তাহাতে ভারতবাসী মৃতকল্প হইয়াছে। আমি 

মচিবের পদ গ্রহণের পর হইতে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ) 
কষ্ট-স্বীকার-পুর্বক নান! শৃত্রে তথা-সংগ্রহের চেষ্ট। করিয়াছি । আমি শ্পষ্টাক্ষরে 
একথ। ন্বাকার করি যে, বুটিশ শাসনে ভ।রতবষের অধিক অবনতি ঘটিয়।ছে-_-একথা 
প্রতিপন হইলে আমাদিগের হস্তে ভারতের শাননগা র থাক। উচিত নহে। কিন্তু আমি, 
সেরূপ কোনও তথ্যই এপধ্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই । তথাপি এই অভি- 
যোগে--ভারতবানীর অবনতির উপন্াতসহই বিলাতের ও ভারতের অনেকে থে 
বিশ্বাস পন করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদিগ্ের অভিযোগের পুনঃ পুনঃ উত্থাপনে 
প্রতিপন্ন হর়। কিন্তু তাহাদিগ্র এই বিশ্বাস, প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত. নছে। 
স্যাযশাস্ত্রানুগত শুক্ষ-তর্কের বলে তাহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রতিটিত। 

রে ইহা অপেক্ষা আমাদিগের তুরভাগোর বিষয় আর কি হইতে পারে ? 
কাজপুরুষদিগের এইর্্প রচন-চাতুরীতে বিলাতের সহদয ইংরাজলমা 



রেল ও থাল। | ১২৫ 

|ভারতবানী প্রজার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন না। ভারতের 

স্থায়ী অগ্ডার সেক্রেটারি স্তার লুই ম্যালেট ভারতবর্ষের এই সঙ্কটময় 

'অবস্থার কথ! স্বীকার করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, 

? [1785010059৮ 00170022100. 7 0110100 85 (0 (5 60606 285াটৈে ০£ রয 

50109] 095001, 8001 96116 0560০000106 ১৪৮ 05 9০৮ 00501790556 

চনত (7) [7018) 15 21170965906 [01 211 11000067060 800 11091115600 

(01010150025 07259100 16 50 101 09 5015156, 

ফলত: যে ইংরাজ স্বদেশীয় রুষকের দাসত্ব ও জগতের সমস্ত ক্রীত- 

দাসের দাসত্ব মোচন করিয়া অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, 

দেহ ইংরাজের দৃষ্টি এই বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইপে এদেশের 

দীনহীন প্রজার প্রতীকার লাভ করিবার কোনও আশা নাই। 

রেল ও খাল। 

মহাভারতীয় সভাপর্ক্র দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিন্ঞাস! 

করিয়াছিলেন” ৫ .. 

প্রাজ্যন্থ কৃষকের! ত স্তষ্টচিত্ে কালযাপন করিতেছে 1 কৃষকদিগের গৃছে বীজ 

খু অন্নাদির ত অসভভাব নাই? রাজ্ামধো স্থানে স্থানে নজিলপুর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও. 

সরোবর সকল ত দিখাত হতে 1 কৃষিকাধ্য ত বৃষ্টি -নিরগেক্ষ ০৪ স্স্র. 

হইতেছে 1" | 

মেকালের  হ্দ নরপতিগণ থাকে *বৃষ্টি- নিরপেক্ষ” করিবার 

জন্ত “রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও বরোবরামি | 

 নিখাভ” করাইতেন। এই.কারণে দৈব-হুর্কিপাকে অনাবৃষ্টির লাংঘটন 

হইলেও দুর্ভিক্ষের প্র্থ প পুর্ণমাতরায় প্রকাশ পাইত না), বর্তমান ঝাঁজের, 
হায় লক্ষ লক্ষ প্রা জঠরবন্তরণায় অস্থির, হইয়া প্রাগতা, করিতে বাঁধা 

হইত না। কিন্তু ইংরাজ কৃষিজীবী প্রজার মিকট উচচছায়ে কর-গ্রহণ, 



ৃ ১২৬ তি ৮: ্ রিং দেশের কথ! । 

করিয়াঁও কৃষিকাঁধ্যকে, “বৃষ্টি-নিরপেক্ষ” করিবার বাবস্থা করেন নাই। 
এ দেশের লোকে যে সকল ঘটনাকে দৈবাধীন বলিয়া মনে করে, ইংরানজ 
বিজ্ঞান-বলে মে সকল ব্যাপারকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়াছেন; কিন্ত 
ছুর্ভিক্ষ-নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তাহাদিগের মুখে দৈবশক্ির 
অনতিক্রমণীয়তার কথা শুনিতে পাওয়া যায়! ভারতবাসীর বিশ্বাস, 
তড়াগ ব! সরোবরাদির খনন দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের (110158010] 

সুব্যবস্থা করিলে অনাবৃষ্টির কু-ফল বহু পরিমাণে হাস পায়। তাই 
সেকালের হিন্দু নরপতিগণ নারদীয় নীতির অনুসরণ করিয়া জল-পূর্তে! 

বাবস্থা-বিধানে সমধিক হত্ত প্রকাশ করিতেন: হুড ওয়েলেসলি মহো 
'দয়ের আদেশে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন দক্ষিণ তারতের কষিকাধ্যের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৭ খুষ্টান্বে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, 
তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, শত বৎসর পূর্বেও দাক্ষিণাতোর হিন্দুরাজা-সমূহে 
জল-পূর্তের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। তাহার গ্রন্থে, তদানীন্তন সামান্ 

ভূসম্পত্তিশালী দেশীয় রাজন্যবগের নিখাত ৪ ক্রোশ দীর্ঘ ও ১:০ ক্রোশ প্র 
তড়াগ-দমূহের ও বছসংখ্যক জল-গ্রণালীর বণন! পাঠ করিলে এই সভ্যতা 

দীপ্ত বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে আমাদিগের হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। 

.. ইংরাজ বলেন, ছূর্ভিক্ষের কুফল-নিবারণের জন্য খাল পুষ্করিণী প্রভৃতি; 

খননে অর্থবায় যে কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু শস্ত-ম্যামল দেশ 

হইতে ছুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে শশ্ত লইয়া যাইবার জন্ট সর্বত্র রেপপথের 
বিস্তার বিশেষ আবশ্তক। ভারতবাসী বলে, কৃষি-ক্ষেঙে সেচনের জন্ 

প্রচুর জলের ব্যবস্থ। করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষের সম্তাবনা হাস প্রাপ্ত হইবে; 

বাজ বলেন, “সে কথা মতা হইলেও ছুরভিক্ষ-দমন-কার্ষো রেলপথের 

আবশ্তাকত! অত্তান্ত অধিক । পরন্ত রেলে লোকের একস্থান হইতে অন্ত- 

স্থানে গমনাগমনের ও বাণিক্য-বিস্তারের বিশেষ সুবিধা! হইয়! থাকে 
সকল সভ্যদেশেই রেলপথের বিস্তার দ্বার রাঙ্গকোষে ধনসঞ্চয় ও প্রজার 
স্খবস্থাচ্ছন্দা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব রেলপথ-বিস্তারে বিশেষভাবে 
মনযোগ করাই গবর্ণমেন্ট কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* এইরূগ 
ফুক্তিবাদের অবতারণায় মূর্থ গরজা পুঞ্জের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবিৎ প্রবল রাজার 
শি্ধান্ত-আোতে ভাসিয়। গেল। টি | 
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রাজপুরুষদ্দিগের মতানুদারে হুর্ভিক্ষের প্রকোপ হাস করিবার জন্ত 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ষ হইতে বিগত ১৯০৪ সাল পর্যাস্ত দরিদ্র ভারতবাপীর 
৩৬৩,৮২,১৫,১৩৫ টাকা বা! ২৪,২৫,৪৭,৬৭৭ পাউগ্ড বায়ে ২৭,৯*৪ মাইল 

দীর্ঘ রেল-পথ নির্মিত হইয়াছে । এততিন্ন ১৯০৫ খ্রীষ্টাবে ১২।কোটা টাকা 

বাপে আরও ৩০৫৫ মাঈল রেলপথ নির্মাণের আদেশ হইয়াছে । ছুঃখের 

বিষয়, প্রজার এই পর্বত প্রমাণ অর্থরাশি ব্যয় করি! ৫০ বংসরের মধ্যে 

গব্ণমেণ্ট এক পয়সাও লাঁভ করিতে পারেন নাই । পক্ষান্তরে এই কার্ষ্যে 
১৯০* সাল পধ্যন্ত রাজকোষ হইতে গ্রায় ৬০ কোটি টাকা লোকসান 
'দতে হইয়াছে, এবং প্রায় ১,০২,৫০,০*,৭০* টাঁক] খণ করিতে হইয়াছে । 
তবে এই রেলপথের জন্ত প্রায় ৬৩** শ্বেতাঙ্গ উচ্চবেতন গ্রহণের ম্ুবিধ। 

পাইতেছে। বিলাতের লৌহব্যবসায়ীদিগেরও মাল যথেষ্ট পরিমাণে 
এদেশে বিক্রীত হইতেছে, একথ। সত্য । শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী 
দেখাইয়াছেন, ভারতীয় রেলপথের জন্ত যে টাক। ব্যর়িত হয়, তাহার 

শতকরা ৩১৪০ ভাগ লৌহোপকরণ ক্রয়ের জন্ত বিলাঁতী কর্ধাকারদিগের 
হস্তগত হুইয়! থাকে । এতত্িনন এদেশে যে ২৩টি বৈদেশিক রেল 
কোম্পানি আছে, তাহাদের ডিরেক্টার মহাশয়দিগপের আফিস-সমূহ 
বিলাতে অবস্থিত বলিয়া & সকল আফিসের অন্ত যে বায় হয়, তাহ] 
বলাতের লোকেই পাইয়। থাকেন। রেল নির্মাণের ব্যয় সংগ্রহের জন্য 

অধিকাংশ খণ বিলাতেই করা হইয়াছে । তাহার নুদও বিলাতেই যায় । 
ভারতীয় রাজনাবৃন্দের নিকট হইতে অতি সামান্য অর্থ (ন্যুনাধিক ছয়. 

কোটা টাকা) খণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। বৈদেশিক কোম্পানিরও 

অনেক টাকা রেলের কাববারে খাটিতেছে। ইতরাং ৭ মনত পাটা 
তহারাই পাইতেছেন। টা 

ভারতবর্ষে সর্বশ্তদ্ধ ২৩ বৈদেশিক রেল কোম্পানি আছ বু ই 
দিগের নির্দিত রেল পথ ভিন্ন গরর্মেণ্ট ৫টি রেলপথ নির্মাণ করাইয়াছে ছেন। 
দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যেও.৫টি লৌহ পথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কডারত- 
বর্ষে রেলের বিস্তারের, হি বরধমেন্টের আগ্রহ -এরপ আরিক্ণ যে, পুযে 
বৈদেশিক কোম্পানি সমু্থের মধ্যে কতকগুলিকে উৎ্াহ্ দান বার 
জন্য তাঁহারা, এদেশে রেলের কায ক্ষতি. হুইলে 'ল্নেই ক্ষতির পূরণ 



2২৮11 দেশের কথা? 

করিয়া দিবেন বলিয়! অঙ্গীকার (£021709৩) করিয়াছেন। কতক- 
গুলি কোম্পানিকে অন্যরূপেও অর্থসাহাষ্য করিয়া ভারতে রেল খুলিবার 
জন্য তাহার! উৎসাহ দিয়াছেন । জি), আই, পি) বিবি, সি, আই) 
ও মান্জ্রীজ রেলের অধিকারী কোম্পানি-সমুহের সভিত গবর্ণমেন্ট কিরূপ 
চুক্তিতে আবন্ধ হইয়াছেন, গুনিবেন? 
[0106 ০০0090% 16765/60. চ10 006 10106 0911755,5১৯০0 75 521669 ঢিজ 
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বিলাতী বাজারে শতকরা ১০ বা৩ টাকা স্দে যথেষ্ট টাকা 
পাওয়। যায়। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট এই তিনটি কোম্পানীর সাত 

শতকর! ৫২২ টাকা মদ পোষাইয়া দিবার চুক্তি করিয়াছেন 
শতকরা ৫২ টাকার উপর যে লাভ হইবে, এই চুভিপএ অনুসারে 

কোম্পানী তাহার অর্ধাংশ:গ্রহণ করিবেন । কিন্তু যাঁদ কোনও কারণে 

লোকসান হয়, কোম্পানী তাহার অংশভাগী হইবেন না! বধিনিমায়র 

দ্বর যাহাই হউক, কোম্পানির প্রাপ্য টাকা ২২ পেন্স দরে গব্ুমেণ্টকে 

প্রদান করিতে হইবে । এখন বিনিময়ের ধে দর, তাহাতে সাধারণতঃ 
৯৪ পেন্স (আনায় ) এক টাকা ধর! হইয়া! থাকে । কিন্তু পূর্বোক্ত 

কোম্পানি-য়কে ২২ পেন্স. ন! দিলে, তাহাদিগের এক টাক? পরি- 
_শোধিত হয় না। কাজেই গবর্ণমেপ্টকে প্রতি টাকায় ছয় আন! ক্ষতি 
হ্বীকার করিতে হইতেছে । ইহার উপর আধার ছয় মাস অন্তর হিসাব 
নিকাশের চুক্তি থাকাতেও গবর্ণমেন্টকে অনেক ক্ষতি সহা করিতে হয়। 

গ্রথম ছয় মাসে যদি লোকসান তয়, অথাৎ শতকর! ৫২২ টাকার 

অপেক্ষা কম লাভ থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষতি গবর্ণমেন্ট পূরণ করিয়া 

দেন কিন্তু শেষ ছয় মাসে বদি লাভ হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট' তাহার 
র্ধাংশমাত্র গ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রথম ছয় মাসে শতকরা ৪ টাঁকা মাত্র 
লাভ হইলে গবর্ণমেন্টকে ১ টাক! ক্ষতিপূরণ দিয়! গড়ে কোম্পানির 
৫২ কা পোষাইয়। দিতে হয়; কিন্তু বৎসরেন্র দ্বিতীয়ার্দে ৬ টাকা 
জা হইলে ভারত গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত লাভের অর্ধাংশ ব1 আট আনা 
সান গ্রাপ্ত হই খাকেন। বৎদরাস্তে হিসাব নিকাশের হদি চুক্তি 
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থাকিত, তাহ! হইলে প্রথম ছয় মাসের ১ টাক! ক্ষতি, শেষ ছয় মাসের 

অতিরিক্ত লভ্য ১ টাকায় অনায়াসে শোধ করিয়া দিবার স্থবিধ! পাওয়া 
যাত। কিন্তু ছয় মাস অন্তর হিসাব নিকাশের চুক্তি থাকায় গবর্ণ-. 
মেণ্টকে প্রায় এ্রতি বৎসরই |ব্ষম ক্ষাত সহ করিতে হইতেছে । ফুল কথা, 
ভারতীয় প্রজার প্রতিনিধি-স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রেলপথের বিস্তার কামনার 
ইচ্ছাপৃথ্বক ঈদৃশ অনিষ্টকর চুক্তি্থত্রে বদ্ধ হুইয়। নিতা অনশন-পীড়িত 
দরিদ্র প্রজার বহুকষ্ট-প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বার্ষিক প্রায় ১১৩৯১০৯১০০০. 
টাকা এই তিনটি বিলাতী রেল কোম্পানীকে প্রদ্দান করিতেছেন! 
কেবল তাহাই নহে, আউধ ও রোহিলথণ্ড রেলের জন্ত এইরূপে আম্া- 
দিগেগ হৃদয়ের শোপিত-তুল্য অর্থ হইতে ২৩)২৩,২৮৭ টাকা ও সাদারণ 
ইগ্ডক্জান রেলের জন্য ১১৯৪,৮৫,৯৯, টাকা ক্ষতিপূরণার্থ দান বরতে 
হইয়াছে। এইরূপে এ পর্যন্ত সর্বশ্ুন্ধ ৪ কোটি পাউও্ড বা ৬৯১০০১০৯১৯০ ০ 
টাক। রেলপথ-নিম্বাণ উপলক্ষে আমাদিগের রাজকোধ হইতে লোকপান 
দেওয়া হহয়াছে। এততিন্ন রেলের জন্ত যে বিদেশী মূল ধন এদেশে খাটি- 
তেছে, তাহার সুদ আমাদিগকে বাষিক ৯ কোটি টাক। দিতে হয়। 

বর্ধরের ধনক্ষয় আর কিরূপে হইতে পারে? শ্বেতাঙ্গ গ্রজার টাকা 

ইইলে কি কর্তৃপক্ষ একপ ভাবে উহার অপব্যয় করিতে সাহস গাইতেন? 
রেল বিভাগের উচ্চপদসমূহে দেশীয়ধিগের নিয়োগ হইলেও বরং কিছু 
বয়-সংক্ষেপ ঘটিতে পারিত, একদিকে ক্ষতি হইলেও অন্ত দিকে ভারত- 
বানী.কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত। কিন্তু অতিরিক্ত বেতনদানে 
৬,২৯৩ জন শ্বেতাঙ্গের এবং ৫৮৭৮৫ জন ফিরি্গীর দারিদ্র দূর করি": 
বার লোভমংবরণেও কর্তৃপক্ষ অগমর্থ। এরূপ অবস্থায় রেলের ব্যবসায়ে 
ক্ষাত না ১হওয়াই আশ্চর্যা। সত্য বটে, অধুন। প্রায় ৪০৬ ,৮*৬ জন 
দেশীয় বৃক্তি রেলবিভাগে কাধ্য করিয়া ীপিকার্ন করিতেছে), কিন 
কত যান-বাবসারী, নৌনীবী, শকট-চালক, ও নৌ- 'শকটাদিিরখাপ-. 
কারী শিল্পীর জীবিক ঝোপ পাইয়াছে, তাহাও মেই মঙ্গেবিবেচ। .. 

ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে কত মাইল রেল. পথের নিতান্ত 
প্রয়োজন 1 অভিজ্ঞ ঝুঁকিবিগের মতে নৃনাধিক' ছয় হারার মাইল 
রেল পথ ভারতবর্ষের পক্ষে বথেষ্ট। তাই 81072] নি 819675] 
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প্রায় সাড়ে পাচ হাজার মাইল রেলপথ নিশ্িত হইয়াছে দেখিয়। ১৮৭৩ 
সালে লিখিয়। ছিলেন,-_ 
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অর্থাৎ ভারতে প্রয়োজনীয় রেল পথ সমূহের নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে, নুতরাং 
আর বেল নির্শীণে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইবে না; ফলে ভারতীয় রাজকোধের অবস্থার, 

ফ্ছ উন্নতি সাধিত হইতে গারে বলিয়া আশা করা যায়। 

২৮৭৮ খুষ্টাঝে নুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার স্যার অর্থার কটন কর্তৃপক্ষকে 
বেলপথ নিশ্মীণকার্ধ্য একেবারে বন্ধ করিতে উপদেশ দেন। ইহার ছুই 

বৎসর পরে যে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসে, তাহার সদস্তেরাও এক বাক্যে 

বলেন, দুর্ভিক্ষ-দমনের জন্য এখন খাল খননকার্যযকেই সব্ধাপেক্ষ। গ্রাধান্তয 

দান কর] উচিত। কিন্তু রাজপুরুযর! এসকল উপদেশংাকো কর্ণপাত 

করিতে পারিলেন না। কারণ, বিলাতের লৌচ-ব্যবদায়ীরা ভারতে 
যাহাতে রেলের বিস্তার অধিক হয়, তাহার জন। নানাবূপ বৈধ ও অবৈধ 

চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাহাদের প্রতিনিধিগণ পার্লামেন্ট মহাসভায় 
পুনঃ পুনঃ প্রশ্নাদি করিয়া মাপনাদের সুবিধার জন্য ভারতবাষীর অশেষ 

ক্ষতিকর রেলপথের বিস্তার করাইবার বাবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু 
ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে রেলপথ নিম্মাণ কখনই লাভজনক ব্যাপার 

নহে বলিয়া গবর্ণমেন্টকে গ্যারাটি প্রথার সৃষ্টি করিতে হইল। ফলে 
বিলাতের কোম্পানীর! ভারতীয় রাজ-কোষ &ইতে ক্ষতি-পুরণের টাকা 
পাইয়। এদেশে রেলপথ নিম্ধাণ কার্যা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে 

. পার্লামেন্টের আদেশ পালিত হইল বটে, কিন্তু ভারতের ক্ষতির এক. 

শেষ হইল। গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করায় রেল কোম্পানি- 

সমূহ যথেচ্ছ! অর্থের অপব্যয় করিতে লাগিলেন। ভারত গবর্ণমেপ্টের তৃত- 

পূর্ব অর্থচিখ দি রাইট অনারেবল এন, ম্যাসী মছোদর ১৮৭২ খুষ্টাবে 
8 বিলাতের অনুসন্ধান সমিতির সমক্ষে সাক্ষাদান কালে ঝলিয়াছিলেন,__ 
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আরও অনেক উচ্চপদস্থ ও অভিজ্ঞ ইংরাজ রেল কোম্পানির অপব্যয় 

সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

গ্যারাটি প্রথায় যাত্রীদিগের সুখ ্বাচ্ছন্দা ও বাবসায়ীদিগের হবিধা 
অন্ুবিধার গ্রতিও রেল কোম্পানী সমূহের আদৌ দৃষ্টি থাকে ন]। কারণ 
তাহারা জানেন যে, রেলপথে ভ্রমণকারীর ও পণ্যদ্রব্যের প্রেরণকারী 
ব্যবসায়ীদিগের সন্তোষবিধান করিতে না পারিলেও তাহাদের কোনও 

ক্ষতি হইবে ন।, গবর্ণমেন্ট তাহাদের সমস্ত ক্ষতিরই পুরণ করিয়। দিবেন । 
একথাও বিলাতের অনুসন্ধান সমিতির নিকট একাধিকবার প্রকাশিত 

হইয়াছে। ছুঃখের বিষয়, তাহাতেও আমাদিগের ভাগো বিশেষ কোনও 

নফল লাভ হয় নাই। এই সকল অন্ুবিধ! দুর'করিবার মানসে ভারত- 
গবর্ণমেন্ট রাজকোধ হইতে অর্থব্যয় করিয়া ব| বিদেশ হইতে টাকা ধার 
করিয়া স্বয়ং রেলপথ নির্মাণ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
শ্বেতাঙ্গ-পোষণের বায়-বাহুল্য-জনিভ অর্থাভাবে এবং ছুতিক্ষ ও সীমাস্ত 
সমর প্রভৃতি করণে সে চেষ্ট] কার্যে পরিণত হয় নাই। এদিকে বিলাতের 
লৌহ্ব্যবসায়ীরাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাছাদ্দিগের পীড়াপাঁড়িতে 

আবার রেল বিস্তার কার্ষো গবর্ণমেন্টকে মনোযোগী হইতে হইয়াছে 
বিলাতী কোম্পানীরাও ভারতগবর্ণমেন্টের অবস্থা বুঝিয়া গ্যারাটি না 
পাইলে রেল খুঁলিবার ভার লইবেন না বলিয়া! সংকল্প করিপাছেন। কাজেই 
 অমামথ্য-সত্বেও আমাদিগকে বিলাতী লৌহ-বসাহীদিগের ০ | 
এনা রেলবিস্তারে শোণিতসম অর্থ দান করিতে হইতেছে।  :.. . 

জাপানে রেল পথের বিস্তার অনেক সত্যদেশের ছলনা ও আগে 
ইত অধিক। তথায় জন সংখ্যা হিসাবে প্রতি ১২, ৭৪৪. জনের জন্য 
এক মাইল করিয়া রেল পথ আছে, কিন্তু আমাদের মত্ত সবাধাবের বা ক 
আয় ১৬১৯ টাকার অধিক নহে, এবং যাহাদিগক্ে খ্ায়ই নিত অর্ধী- . 
পনে কাবা হরণ করিতে হয়; তাহাদিগের ব্রপ-নুখের জন্য গ্রতি ৯,১৭১, 
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জনের এক মাইল কারিয়! রেল পথ নির্মিত হওয়া কখনই গুভ লক্ষণ 
নছে। এত বিলাসিতা আমাদের মত দরিদ্র জাতির পক্ষে শোভ। 
পায় না। তথাপি ১৮৭৩ সালের সরকারি রিপোর্টে “প্রয়োজনীয় 
রেলপথ সমূছের নির্ঘাণ-কার্ধা প্রায় শেষ হইয়াছে" বলিয়া! মত প্রকাশিত 
হইবার পর বিগত ৩* বৎসরে ন্যুনাধিক ২৭ হাজার মাইল বা চতুপ্ত৭ 
নৃত্তন রেলপথ নির্মিত হইয়াছে! 

ভারতীয় রেল-সমূহে গত ১৯০৪ সালে সর্বস্তদ্ধ ২২৭১১০৯১৯০৩ 
টিকিট বিক্রয় হুইয়াছে। এ সালে ইংলগ্ডের মত ক্ষুদ্রদেশে 
১১৮. কোটি টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। তারতবর্ষে বহু ক্ষতি 
স্বীকার পূর্বক রেলপথ নির্মাণ করায় কত লোকের ভ্রমণের সুবিধা 
হইয়াছে, ভারতবাদী রেলপথের আবশ্তকতা কতদূর অনুভব করে, তাহ! 
এই ছুই অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট উপলন্ধ হইবে। তাহার পর 
বাণিজ্য বিস্তারের কথা । কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদিগের বিশেষ লাভ 

হয় নাই। রেল পথের বিস্তারের সহিত দূর পল্লিগ্রামেও বিলাতী দ্রব্যের 
ক1ট.তি বাড়িয়াছে। মূর্খ পল্লিবামী ধিলাতী বি্াস-দ্রন্যের ক্ষণিক 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া দুর্নভ শসা-বিক্রয়-পূর্মক উহা ক্রয় করিতেছে _রেল- 
পথের সাহাঁযো সেই ,বিক্রীত শস্য অচিরাৎ সমুদ্র-ভীরে নীত হইয়া দূর 

বিদেশে প্রেরিত হইতেছে | রেলের জন্য দুতিক্ষের সময়েও ভারতবর্ষ 
হইতে কত হন্দর শসা বিদেশে যায়, তাহা নিয়লিখিত রপ্তানির তালিকায় 
দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

সাল তুল গোধুম অন্যান শস্ত। 

১৮৯৬৭ ২,৭৮১২৭,২৬৯ ১৯১১০)৬২৬ ২৬/৯৬,১১৭ 

১৮৯৭৮ ২,৬৩১৭৯,৯৮৮ :  ২৩)৯৯)৬০৭ ২২,৩২,৬৯৪ 

১৮৯৮৯ ৩5৭৩,৯৭১৪০৪ ১৭1৫২১৪৯৬ 6৫,১১১২৪৮ 

,.. অন্যান্য দেশে দ্রভিক্ষের সম্ভাবনা! বুঝিবামাত্র রাঁজপুরুষেরা খাদ্য 
শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেন। অবাধ বাণিজা-নীতির দোহাই দিয় 
. উংরাজ তাহা ও করিতে চাহেন না। এতত্তিন্ন রেলের কল্যাণে পল্লিগ্রামে 
 বিশামদ্রবা গ্রবেশ লাভ করিয়া! লোকের সর্বনাশ ঘটাইতেছে, দেশীয় 
"শিল্পের প্রতি পল্লিবাসীর অনার বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশী শিদাম্রীর 
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আমদানির কথ! অধিক আর কি বলিব, বিলাতী ওঁষধের কাট তি দেশে 
কিরূপ বাড়িয়াছে তাহ! ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে 
৪?,৫৭ ১৪* টাকার বিলাতী ওঁষধের আমদানী হইয়াছিল, গত ১৯*২-৩ 
সালে ৬৪,৭৮,৭৪৫ টাঁকার বিদেশীয় ওষধ ভারতে আসিয়াছে । তথাপি 
আমাদের গব্্ণমেন্টের রেলপথ বিস্তারে বিরাম নাই। 

কবি গাইয়াছেন,_-“ভারতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ ৷, 

সেকালে রাক্ষস-রাজ রাবণ পুষ্পক-রথের সাহাধো অবলীলাক্রমে 

লঙ্ষমীশ্বরূপিণী সীতাদেবীকে হরণ করিয়! সমুদ্রপারে স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় 
লইয়া গরিয়াছিল, ত্রিভূবনের শ্রশ্বধ্য হরণ করিয়! লঙ্কার সৌন্দর্যাবদ্ধন 
করিয়াছিল। একালে ইংরাজ বাম্পীয় শকটরূগী পুষ্পুক-রথের সাহায্যে 

ভারতের যাবতীর শন্ত স্বদেশে লইয়! যাবার ব্যবন্ত। করিয়াছেন, দেশীয় 
শিল্পের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক বৈদেশিক পণাযদ্রব্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়! 
ফেলিতেছেন ৷ ফলে সুবর্থকিরীটিণী লঙ্কার স্তায় ইংলগ্ের শ্রীসম্পদ দিন 
দিন বাড়িতেছে, ভারত দিন দিন অন্নের কাঙ্গাল হইয়! পড়িতেছে। খাল 
প্রভৃতি কাটিয়া দেশকে শসাশ্তামল এবং উচ্চ শিক্ষার প্রসার দ্বারা দেশ- 
বাসীর জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি করিবার দিকে ইংরাঁজের তাদৃশ লক্ষ নাই। 
কিন্তু ভারতে রেলপথ বিস্তারে তাহাদিগের বিষম আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে । নিউ ইংল্যাও ম্যাগজিন পত্রের ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর 
সংখ্যায় মাকিন পাপ্রি রেভারেও জে, টি, সগ্ডারল্যাণ্ড মহোদয় ভারতীয় 
দুর্ভিক্ষের কারণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে এই কথাই লিখিক্াছেন,__ 

ড178155715005 01 70009 01615 হর 0:6018000911071, 07 601 58012 
10717:0%106165, 01: 001 17716861005 07 107 0057 6505 12100 606 0০০15 0৫ 
[10012 5০ 6807590) 09106 8:20 0187 1017 0১৩ £০৮৩০70060% 81দ1975 , 5680)8 6০. 
1955 01910 001 12115859, 0 ? 8০08096 (7 18115/273, 0617019 1610 05. 
চ:061151) 650216 00 ৮/68160-, ১056 1152750785 010%91) এ আগা ০06 
€7৪ 010 170050095০৫ 12019, 81৫ 00003 05৩ 01০920 10213911105 870. 5005006-. 
৮০701111075 01 08০91 7 6 ঠত্য 87110) 056 হাহ 280০5 800 857: 81৬. 
167 ৪. টিনা 01116210 £010 0102 067 5810916 ৫ পা ৪০ রা 
090 ৪1209 09 19870 ্ৈ ঠা, ড11)86652 9155 909, : ০১: 

'রেল-বিস্তারের সহিত, দেশে বাণিজা-বিস্তার হইয়াছে » সত্য, কি 
তাহাতে দেশযাসীর পরিবর্তে বিদেশী বণিককুলেরই ধলবৃদ্ধি হইরাঁছে। 
কথাটা একটু স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে হইলে রেল-বিস্তার ও বাপিজ্য-বিস্তার 



১৩৪ , দেশের কথা । 

বিষয়ক অঙ্কে হউপা বব । প্রথমতঃ রেলপথ কিরূপ বাড়িয়াছে. 
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বর্তমান বাণিজ্য বিস্তারে ক্ষতি | 

লাজপুরুষের এই সকল অঙ্কের প্রতি অন্ুলি নির্দেশ করিয়া বলেন, 
পেলের জন্য দেশের বাণিজ্য এইক্প দিন দিন বিস্তার লাভ করিতেছে 
তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি পাইতেছে।” কিন্তু আমর! দেখিতেছি, এই 
বাণিজ্যবিস্তারে আমাদিগের ধনবৃদ্ধির পরিবর্তে ধনক্ষয়ই ঘটিতেছে। 
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রেলের এরূপ অস্বাভাবিক বিস্তার না ঘটলে, আমাদিগের দেশের ধন- 

ক্ষয়ের শ্োত ঈদৃশ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত কি নাঁসনবেহ। 
বৈদেশিক মালের আমদানি বৃদ্ধিতে যে আমাদের দেশের শিল্পিগণের 

অন্নে ধুলি নিক্ষিপ্ত হইতেছে, একথা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইবার প্রস্োধন 

নাই। পক্ষান্তরে, রপ্তানির ব্যাপারে আমাদের ঘরে টাকা আসিবার 

কথা। আমরা দেশের জলজ, খনিজ ও কৃষিজ পণা বিদেশে পাঠাইয়া 
বৎসরে ১৫* কোটি টাকারও অধিক প্রাপ্ত হইতেছি; তথাপি আমাদের 
অর্থকষ্ট ও ছুর্ভিক্ষ দূর হইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট 
হইবে যে, এই রপ্ু!নির আয়ের অল্লাংশই প্রকৃত পক্ষে আমাদের হস্তগত 

হইতেছে। রপ্তানির ব্যবসায়ে যদ্দি ভাঁরতবাসীর মূলধন খাঁটিত, যদি 
ভারতীয় শিল্পিগধের কৌশল-প্রস্থত দ্রব্যাদি এইরূপ ভূরিপরিমাণে বিদেশে 
প্রেরিত হইত, তাহ! হইলে আমরা প্রকৃত ধনশালী হইতে পারিতাম। 
কিন্তু কার্যযক্ষেত্রে তাহ! হয় না। প্রথমতঃ দেশের দশ কোটি লোকের 
নিরগ্তর অন্নাভাব সত্তেও বিদেশীয়েরা অবাধ বাণিজ্যের মাহাত্যে এদেশের 
লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়! যাইতেছে। দেশে দিন দিন শন্তাদি 
ুর্মুল্য হহয়! উঠিতেছে। কৃষিজপণ্যের মধ্যে চ। কাফির রপ্তানি উত্তরোতর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তাহাতে বিদেশীয়দদিগের মূলধন খাটার, লত্যাংশ 

তাহারাই পাইয়! থাকেন। দ্বিতীয়তঃ জলজ ও খনি পণ্যের উৎপা- 
ঘনেও বিদেশীয় মহাজনদিগের টাকা! খাটিতেছে। দেশের লোকে কেবল 

সামান্ত মজুরী গাইতেছে, ব্যবসায়ের সমস্ত লত্যাংশ বৈদেশিক বণিকেপাই:. 
লইয়া যাইতেছে। স্থুবর্দ, হীরক, লৌহ, কয়লা, অত্র প্রভৃতি খনিজ গু 
শঙ-মুক্তাদি জলঙ্গ পণ্য রাশি রাশি বিদেশে প্রেরিত হওয়ায় রপ্তানির অঙ্ক 

অন্থাভাবিকরূণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত-মাতার প্র ধন-ভাঁগারের 
সমস্ত রদধরাশি বিদেশীয়ের। নিঃশেষ-পর্ববক লইয়া যাইতেছে--আমাদের 
রতব-গর্ভ। বনুদ্ধর! ক্রমেই অন্তঃার-শৃনত। হইয়া পড়িতেছেন $ ইহাতে, 
দেশের ভাবী অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়! উঠিতেছে,, তাহা 'ভাবিনেও 
হবয়র শোণিত শু হইয়া যায়। দেশীয় খনিজ ও ভগ গোর ব্যব-. 
সায়ে.ঘদি আমাদের দেশের মূলধন: নিয়োছিত হইতে গারিত, তাহা হইলে 

'ধষেশের বাণিজ্য-বিস্তারের সহিত নিংসঙগেহ অমাদিগেরধন বৃদ্ধি পাইত। : 



:.. . যে লফল জাতি ধনে উত্তরোদর মহীয়ান্ হইতেছে, এই প্রণালী- 
ই তাহাদের ধন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ডের খনিজ পণ্য ও কল- 

কারখানা হইতে প্রত পণ্যাদি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া বু দূরবর্তী 

 তৃভাগ হইতে ধনরাশি সংগ্রহংপূর্বাক স্বদেশে আনয়ন করে। ইহাতে 
 ইংরাজের উৎপাদিত পণ্যাদ্ির কেবল পারিশ্রমিক যে ইংরাজ ভোগ 
করিতেছেন, আর তাগাঁর লভ্যাংশ অপরে শোবণ করিয়! লইতেছে, এমন 
নহে। এইজন্তই রপ্তানির ব্যবসায়ে ইংলগ্ডের শ্রীসম্পদৈশ্বধ্য বুদ্ধি পাই- 

তেছে। আমেরিকাতেও তাহাই ঘর্টিতেছে। অযেরিকা আপনার গুণ 
ধন-ভাগ্ার আপনার হস্তেই উদবাটিত করিতেছে। আপনার বিপুল 

 স্কষিজ ও খনিজ পণ্যাদ্ি আপনাদের ধনে, আপনারা পাঁরএম করিয়াই 
উৎপাদন করিতেছে । সুতরাং মফিণের পণ্য-সামগ্রীও দেশ-বিদেশে 
পরিব্াযাণ্ড হুইয়া বিভিন্ন দেশের ধন আপনার ভাগ্ডারে টানিয় 

আঁনিতেছে। প্রত্োক দেশেই এইকপ নিয়মে ধনবুদ্ধি ১ইয়! থাকে। 
আমাদের যদি তাহাই হইত, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই এই সকল অভিনব 

পণ্যাদির উৎপত্তি ও এই সকল নূতন নূতন বাবসায়ের ষ্টিতে 

আমদেরও জাতীয় ধনভাগার উত্তরোত্তর পূর্ণ ও স্কাত হইয়া 

_ কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ের দ্বারা ভারতের ধনবৃদ্ধি হ ওয়! দুরে থাকুক, 
তাহার ছূর্বিসহ খণভারই বৃদ্ধি পাইতেছে। দারিদ্রা-বৃদ্ধি হেতু আমা- 
ঘের মূলধন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু আমাদের রাজা যদি মুসলমানের 

ন্যায় এদেশে আসিয়। বসতি করিতেন, অথবা ইংরাজ বিদেশে থাকিয়াও 
 শ্বদ্দি বণিক ন| হইতেন, ভারত-শাদনে ভারতবাসীর স্বার্থ ও স্থবিধাই যদি 
: স্তাহাদ্দের একমাত্র অথব। প্রধান চিন্তার বিষয় হইত, তাহা হইলে বিদেশ 
' ছুইতে মূলধন খণ করিয়। আনিয়াও তাহার দ্বারা অন্য প্রণালীতে আম।- 

ঘের দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় -উদ্ভীবন সম্ভবপর হইত। ইংলগ্ডের খাতিরে, 
পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতেই ভারতীয় গভণমেপ সল্প ্থদে যথেষ্ট 
টাক, ধার. করিতে পারিতেন। জাপান তাহাই করিতেছে, অন্যান্য 
অনেক. জাতিও এইরূপ করিতেছে । আমরাও যদি সেইরূপে বিদেশ 
হইতে, “টাকা ধার করিয়া আমাদের এই সকল জাতীয় ধনাগমের পঙ্থা,.. 
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আপনারা উন্ুক্ত করিতে পারিতাম, তাহ! হইলে এই রপ্তানির ব্যবসায়ের 

দার আমাদের দেশের ধন বুদ্ধি গ্রাঞ্ত হইত। 
ভারতের বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানির মিল নাই। রবি 

আমাদের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইতেছে । গত পাঁচ বং* 

দরের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে+.. 

এই € বৎসরের মধ্যে আমরা সর্বশুদ্ধ যত মুল্যের পণ্য আমদানি করি- 
য়াছি, তদপেক্ষা অন্যুন ১২৫ কোটি টাক] মূল্যের অধিক পণা রধানি 
করিয়াছি । যদি ভারতের বাণিজ্য পূর্বোক্ত স্বাভাবিক ভিত্তির উপরে 
গ্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই ৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের হয় ১২৫ 
কোটি টাঁক। খণ পরিশোধিত হইত. নতুবা! শ্রী পরিমাণ টাক! অপর 
দেণীয়দিগকে ধার দিয়া আমর! বৎসর বৎসর তাহার সুদ গুণিতে 

পারতাম । কিন্তু আমাদের এতদুভয়ের কিছুই হইতেছে না । আমা- 
দের খণও শোধ যাইতেছে না, অপরের নিকট আমরা উত্তমর্ণ হইয়াও.. 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছি ন!। কিন্তু আমেরিকাতে রপ্তানি পণোর 
বৃদ্ধির ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। এক সময়ে আমেরিক! ইউরোপের নিকট 
খণী ছিল। সেই খণ পরিশোধ করিবার গন্য. আমেরিকা প্রতিবৎসর 
কিরৎপরিমাণে উদ্ত্তপণ্য রপ্তানি করিত ৷ এখন গাহার খণ প্রায় পৌঁধ 
হইয়] গিয়াছে। এখন হিনিতি অপরকে টাকা ধার দিতে আরন্ত 
করিয়াছে। 

আমাদের এই উদ্ধত পণ্য যায় কোথায়? ১৮৩৫ ধু টন 
১৯০২ খ্রীষ্টা পর্যন্ত ৬৭ বৎসর কাল মধ্যে অন্যান ৭*০১৯০১৯০,৯০৯ 
টাকা মুলোর উদ্ধন্ত পণ্য ভারত হইতে বিদেশ গিয়াছে, কিন্তু তাছাপ্র. 
বিনিষয়ে ভারত এক বপর্দকও প্রাপ্ত হয় নাই! সমস্ত উদ্বৃত্ত পাই 
আমাদের হোমচার্জ ও সিবিলিয়ানদিগের বেতল-দানে ' নিঃশেষ হই 
যাইতেছে। ইংরাঁজ অনুগ্রহ করিয়। এই দেশ শাসন করিতেছেন বিয়া 
টানার চির জি প্রতি বৎসর ২ ২ কোট, টা | 

জন্যও ২ কট টাকা এদেশের রাজকোষ হইতে রা হর ধাকে / 
মোগল আমলে রাজার সেলামীর়-ও রাজপুরুষদিগের ' বেতনের টাকা 
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এদেশেই থাকিত ও ব্যয়িত হুইত। কিন্তু এখন সব টাকাই বিলাত 
চলিয়া যায়। এই ৪৫ কোটি টাক। এদেশের গ্রজাদিগকে ঘরের ধান গম 
বিক্রয় করিয়! রাজকোঁষে প্রতিবৎসর জম! দিতে হয়। . প্রজার বিক্রীত 
খধান্যাদি শস্ত রেলি ব্রাদার ও অন্যান্য বিলাতী ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইয়। 

রেলের সাহায্যে অল্লায়াসে বিদেশে রপ্ডানি কারয়া থাকে । এই ধান্য- 

গোধৃমের অতিরিক্ত রপ্তানির জন্যই আমাদের রপ্তানি পণোর অঙ্ক আম- 
সানির অস্ক অপেক্ষা অধিক হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত রপ্তানির ফলে 

আমর! যে অর্থ লাভ করি, তাহ! আমাদের হাতে থাকিতে পায় না, 

বিলাতে চলিয়। যায়। এইরূপে প্রতিবর্ষে শ্বেতাঙ্-পোষণের জনা আমরা 

বত অধিক অর্থ দান করিতে বাধা হইতেছি, ততই আমাদিগকে অধিক 

শন্তাদি বিক্রয় করিতে হইতেছে; ফলে রপ্থানি পণোর পরিমাণ বাড়িয়া 

যাইতেছে । এই রপানি বাণিজোর বুদ্ধিতেই আমাদিগের ধনক্ষয় ও দারিদ্্য- 

বু্ধি পাইতেছে। নব নব পণা উৎপাদন করিয়াও ভারতের দারিত্র্য 
খ্ুুচিতেছে না। যাহার! ধনী, আজ পধান্ত পৃথিবীতে ব্যবাসায় বাণিজ্যের 
শ্রীবৃদ্ধিতে, গ্রধানতঃ ও মুখাভাবে, তাগাদেরই ধনাগম হইয়। আসিতেছে । 
মজুরী করিয়! যাহার এই সকল ব্যবসার-বাণিজ্যের উন্নতি-সাঁধন করে, 
তাহাদের ধনবৃদ্ধি কখনই হয় না। বরং যাহার! খাটিয়৷ ধনীর ধন বৃদ্ধি 
করে, কোন কোন স্থলে তাহাদের মজুরী পর্্য্ত পূর্ণ মাত্রায় পায় না! 

আমাদের ব্যবসায়ে ইংরাঁজ ধনী, সুতরাং লভ্যাংশ সমন্তই তাহাদের । 

দেশে রেলপথ-বিস্তারের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের যতই বিস্তার হুই- 

তেছে, ততই ইংরাঞ্জের ধন বাড়িতেছে, আর আমরা ক্রমেই ধনহীন হই- 
তেছি। রেলপথ এদেশের ধন-হুরণের একটি প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়াছে। 

খালে স্থবিধা। 

এই সকল কারণে ভারত বাসী দেশে রেলের বিস্তার অপেক্ষা খাল 
বিলের সমধিক বিস্তার অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে। কিন্তু ইংরার্জ 
শি প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক । রেলপথ বিস্তারের অন্ত ইংরাজ 
জার অন্ন ৩৫* কোটি টাক! 'অপবারিত করিয়াছেন, কিন্ত কষিজীবী 

প্রা মঙ্লার্থ তাহার! প্রজারই প্রদত্ত কর হইতে এ পর্ধ্যস্ত, অল-প্রণানী 
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খননের উদ্দেশ্তে পূর্ণ ৩৮ কোটা টাকাও ব্যয় করেন নাই! জগ-পূর্ত 
বিভাগে অল্প শর্থব্যয় করিয়াও গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আয বৃদ্ধি হইয়াছে। 
গত বৎসরের হিসাবে দুষ্ট হয়, এই বিভাগে ব্যয় বাঁদে গবর্ণমেন্টের শত- 
কর! ৭ টাক! লাভ হইয়াছে । এতসিন্ন রুষিজীবী প্রজার যে উপকার | 
হইয়াছে, উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজদিগের যে অর্থকষ্ট দূরীভূত হইফ্কাছে, 
তাহ। শ্বতন্তব! ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানির আমলে যখন এদেশে সর্বপ্রথম 
পূ্ণবিভাগ স্থষটির প্রস্তাব উপস্থিত হয়ঃ তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া- 
ছিলেন যে, ভারতবর্ষে রেল ও খালে সমান ব্যয় পড়িবে; কিন্তু খালে, 
মাইল প্রতি বাধিক ১৯০০ টাক! আয় হইবে, রেলে ১৭৫* টাকার অধিক 
হইবে না। ছুঃখের বিষয়) তথাপি এই লাভজনক কার্য্যে রাঁজপুরুষদিগের 
সমধিক অনুরাগ দৃষ্ট হইল না, গ্রজাকে ক্ষতি-স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া 
রেলের বিস্তারেই তীহার। অসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এখনও 

টাহাদিগের সে আগ্রহ হাস পায় নাই। 
বৃটিশ ভারতে কর্ধিত ভূমির পরিমাণ এক্ষণে প্রায় ৭৩ কোটি ৭৫ 

লক্ষ বিঘা ও কর্ষণ-যোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩১ কোটি ২ লক্ষ বিঘা। 
কর্ষিত ভূমির মধ্যে কেবল € কোটি ৫৫ লক্ষ বিঘা জমি সরকারি 
জল-পূর্ত বিভাগ হইতে সেচনোপধোগী জল প্রাপ্ত হয়। অস্তিন্ন 
যে-দরকারি খাল পু্রিণী কৃপ প্রভৃতি হইতে ৭ কোটা ৩ লক্ষ বিঘ! ভূমি 
সেচিত হইয়া থাকে (১)। অবশিষ্ট ৬০ কোটি বিঘ। ভূমির অধিকাং- 
শেই অল্লাধিক পরিমাণে জল সেচনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং 
জল-প্রণালীর নির্মাণে ও ( যেখানে সে সুবিধা! না, তথায় ). তড়াগ* 

সরোবরাদ্ির খননকার্ষো যদি গবর্ণমেন্ট রেল বিভাগের তায় অত্র 
অর্থবায় করিতেন, তাগ হইলে এদেশের কৃষকেরা পাশ্চত্য-দেশবাসী- 
দিগের মত বৃষ্টিনিরপেক্ষ, হইয়াও প্রভূত শল্তোৎপাদনে সমর্থ হইত) 
দেশে ছুরভিক্ষের প্রকোপ বিশেষ অন্থভূত হইত না। ১৮৮ খুযাবে এদেশে 
ছর্ডিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্ত যে কমিশন হাসিল, তাহার 

0). কিন্তু ১৯০৪ সালে বুট ভারতে: দ্ধ ১০ কোটি ২” লক্ষ নাঃ অধিক. 
ভূমিতে জল মেচিত হয় নাই। দেপীয় রা গ্াহ কোটী ৭ আক্ষবিঘা ভূমি কৃষিষ 
উপাজেেজরসিক্ হয়... 



১৪৬... 7077. দ্বেশের কথা। 

রিপোর্টেও এই কথা শ্বীকৃত হয়াছে। মহীশূর-রাজ অধিক পরিমাণে 
খাল-খননে যতুণীল, এই কারণে তাহার বাজ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প। 
যে সকল দেশে খাল বিলের সংখ্যা অধিক, দে সকল 'পদেশে বিগত 

দুিক্ষমমূহে লোকের. কষ্ট, অন্ঠান্ত প্রদেশের তুলনা অতি সামান্তই 
হইয়াছিল, একথাও বিস্বৃত হওয়। উচিত নহে। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেন্ট 

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট পাঠের পরও জল-পুর্তবিভাগের প্রীনৃদ্ধি-সাধনে 
লমধিক মনোযোগী হন নাই । ১৮৮২ খ্রীষ্টাক হতে ১৮৯৮ অব পর্য্স্ত 

রেলপথ নির্মাণে ও জলাশয়াদির খননে যে অর্থ বায়িত হইয়াছে, তাহার 

অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলে হতবদ্ধি হইতে হয় । গনর্ণমে্ট এ ১৫১৬ বৎসরের 
মধ্যে জলপূর্তের জন্য যে অর্থ বায় কবিয়াছেন, রেলপথ নির্মাণের জন্য 
তাহার অপেক্ষ! সাতগুণ অধিক অর্থ বায় করিয়াছেন । পৃথিবীর কোনও 
কবি-প্রধান দেশেই জল-পুর্ বিভাগে রাজার এরূপ নিন্দনীয় ব্যয়কুঠা 
দৃষ্টিগোচর হয় না 

ভারতীয় জলপূর্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিশন বপিয়।- 
ছিল, তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারে সর্বশুদ্ধ গড়ে ৩৭০ ইঞ্চি বারি- 

পাত হইয়া থাকে । অভিজ্ঞ বাক্তিগণ বলেন যে, পৃথিবীর যে কোনও 
দেশে গড়ে ১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইলে কষিকার্যোর পক্ষে তাহা যণেষ্ঠ 
ভয়। ভারতে দৃতিক্ষের বংসরে9 কথন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৯ ইঞ্চির 
কম ভয়না। বরং ভয়ঙ্কর ঢুভিক্ষের বসনে৪ উহার অপেক্ষা অনেক 

অধিক বারিপাত হয় থাকে । উদাহরণ রূপ বল! যাইতে পারে ষে, 
১৮৭৭ সালের মান্দ্রীজের দুর্ভিক্ষের সময় ৬৬ ইঞ্চি বারিপাঁত হইয়াছিল। 
১৮৬৫।৬৬ সালের উড়িষযার দুর্ভিক্ষের সময় বুষ্টির পরিমাণ ৬* ইঞ্চির 

কম হয় নাই। ১৮৭৬ সালের বোম্বাইয়ের ছুভিক্ষকালেও ৫০ ইঞ্চি বারি- 
পাত হয়াছিল। ১৮৯৬।৯৭ সালে মধ্য প্রদেশে ভীষণ দুিক্ষ হইয়াছিল, 

কিন্তু & গ্রদেশেই এ ঢুই বৎসরে যথাক্রমে ৫২ ও ৪১ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া- 
ছিল। ১৯০০ সালে ঢুরিক্ষ-প্রপীড়িত 'প্রদেশ সমূছেও প্রচুর বারিপাত 
হইক্লাছিল। তথাপি ছুিক্ষের গ্রকোপ হান পায় নাই! একপ অব- 
স্থার অনাবৃষ্টিকে দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়। নির্দেশ করা যায় না। বাস্ত- 
.বিক পক্ষে জল-সঞ্চয়ের অভাবই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত ও প্রধান কারণ? 



রেল ও খাল। | ২৪১. 

কৃপতড়াগ-খাত-সরোবরাদির সাহায্য বৃষ্টির জল ধরিয়া রাধিবার ব্যবস্থা 
থাকিলে অসাময়িক বৃষ্টিতে কৃষিকর্ম্ের বিশেষ কোনও অনিষ্টই সাধিত 
হইতে পারে না। এই কারণে সকল সভা দেশেই কৃত্রিম উপায়ে জল 
সঞ্চয় করিবার জন্ত রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। | 

ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশে কৃত্রিম জলসেচমের ব্যবস্থা নিতাস্ত 
আবশ্তক বলিয়!, হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণের শাসনকালে দেশের. 
অধিকাংশ স্থলেই জলসেচনের যখোচিত ব্যবস্থা ছিল। পে কালে সমগ্র. 
ভারতে কতগুলি কূপ ৪ পুফরিণী ছিল, তাহ! আজকাল জানিবার উপায়. 

নাই । তথাপি মান্দ্রাজ অঞ্চলে ৪ ভাজার পুরাতন কুপ অস্থাপি দুষ্ট 
হয়। ধারওয়াড় জেলায় তিন সহম্র কুপ আছে। বোম্বাই অঞ্চলের 

কূপের সংখ্য। সর্বশ্ুদ্ধ ২ লক্ষ ৫৪ হাজার! চিঙ্গলপট জেলায় থৃষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীতে নিখাত হছুইটি কূপ অগ্ভাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । কাবেরী 
নদীর আনিকট খ্রী্টয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কীন্তি। এ আনিকটের দৈর্ঘ্য 
১ সহম্র ফুট, বিস্তার ৪ হইতে ৬০ ফুট, গভীরতা ১৫ হইতে ১৮ ফুট! 
পঞ্জাব ও সিদ্ধু প্রদেশে মুঘলমান ও শিখ শাসনকর্তাদিগের আমলের 
বড় বড় খাল অগ্ভাপি বিস্তমান। রাবী নদীর জল লাহোরে: জইক্পা 
যাইবার জন্য মুসলমান বাদসাহ্েরা যে থাল কাটাইয়াছিলেন, উহার - 
দৈর্ঘা ১৩০ মাইলের নান নহে । ৯৫* মাইল দীর্ঘ যমুনার সু প্রনিদ্ধ 
খাল মহম্মদ তোগলকের আমলে নিথাত। ফল কথা, ইরিগেশন ঝা. 
জল-সেচন ব্যবস্থা এদেশে নুতন নহে। কৃষিকার্ধাকে বৃষ্টি নিরপেক্ষ 
করিবার জন্য এ দেশের রাজ! ও প্রথার! চিরকাল য্. প্রকাশ, 
করিয়াছেন। রর 

ইংরা্দের আমলেও ইরিগেশন বা৷ জলসেচনের ব্যবস্থা হইছে | 
ইংরাজ ভারতীয় প্রাচীন প্রথারই কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি সাধনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের স্তার আর্থার কটন ও উত্তর ভারতে সার, 
পি, ক্যাটুলে, মহোদয়ের চেষ্টায় অনেক পুরাতন খালের জীর্ণ সংস্কার ও. 
নৃতন খাল নিখুত হইয়াছে। ১৮৩৬ সালে হট উঞ্জিযা। কোম্পানি ১৫ লক রঃ 

টাকা! বায় করি তাঞ্জোরে একটি আনিকট নির্াগ, করেন 1. তাহাতে 

॥ পাও 



১৪২ টু দেশের কথা। 

কাটাইয়াও কোম্পানি বহু অর্থ লাভ করেন। ঘে সকল খালে উত্তর 
. ভারতের প্রায় ৫১ লক্ষ বিঘা ভূমিতে জল সেচিত হয়। 
_.. ঝুঁটিশ ভারতে ইংরাজের নিখাত খালের মোট পরিদাণ প্রায় ৪৩ 
' হাঞ্জার মাইল ও উহাতে সঞ্চিত জলের পারমাণ প্রায় ৫৫০০ কোটা ঘন 

ফুট হইবে । এই সংখ্য! দেখিলে আপাততঃ বিন্ময়ের উদ্রেক হয় বটে, 

কিন্তু ভারভবর্ষের বিশালতার সহিত তুলনা করিলে ইংরাজ-কৃত খালের 
্যাকে আমর! কোনও প্রকারেই পধ্যাপ্ত বলিয়া মনে কথিতে পারি না। 

পূর্বে ভারতবর্ষ নান! খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দেই সকল খণ্ড রাজ্যের 
অধিপতিগণ স্ব ্ ব রাজ্যের জন্য থগুভাবে জলপুর্ডের যে ব্যবস্থা করিয়া- 

ছিলেন, তাহার অন্থপাতে বিশাল বুটিশ ভারতের জণপুগকে ইংরাজের 
একট! ধিশেষ কান্তি বলিয়। মনে করা যায় না। | 

কৃষকের! ক্ষেত্রে জল-সেচ:নর সুবিধা! পাইলে কেন তাহাদিগেরই 
ষে উন্নতি সাধিত হয়, দেশ ধনধান্তে পূর্ণ হয়, তাহা নহে, গব্ণমেন্টকেও 
দুর্ভিক্ষ-কালে প্রজার থাজনা রেহাই দিয়া ও অনুসত্রাদির বাবন্া করিয়া 

 বাক্কোষ শন্ত করিতে হয় না। বিলাতা বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির দিক্ 
দিক্া। দেখিলেও কৃষকসমাজের ধন বুদ্ধিতে ইংণত্ীর-ধণিক্-সম্প্রদায়ের 
লাভ নিতান্ত সামান্ত নহে । ভারতের বিগত দশ বংসরে আমদানি বুপ্ত।. 

_নির হিলাব দেখিলে জান! যায় ষে, ভারতবাসী গড়ে প্রতিজনে ইংলগ্ডের 

নিকট হইতে বার্ষিক তিন শিলিং বা ২* টাকার ম'ল ক্রয় করিয়াছে। 

ইহার মধ্য হইতে বড় লোকদিগের ও নগরবাসীর সংখ্যা বাদ দিলে 
দুষ্ট হয় যে, প্রায় ১৭০০১৯৯১০০০ কৃষিশিগ্রজীবী বিলাতী ভ্রব্ক্রগার্থ 
বৎসরে গড়ে ছুই পয়নার অধিক ব্যয় করিতে পারে নাই। কৃষক-সম্প্র- . 
ঘায়ের দারিত্রোর ইহা অপেক্ষা ভীষণ ' নিদর্শন 'সার কি হইতে পারে 2 
ভারতীয় কষিজীবী এজার অবস্থা যদি সচ্ছল হয়, তাহাদিগের যদদি গড়ে %* 
মূল্যের বিলাতী সামগ্রী-্রয়েরও সামথ্য জন্মে, তাহা হইলে ইংলত্তীয় 
বণিকৃদিগের আম ভারতীয় বাঁণিজ্য-্ত্রে কি চতুগুণ বৃদ্ধি পায় ন!? 
ক্যানেডার অধিবাসিগণ এরূপ ধনশালী যে, তাহারা ইংলগডের নিকট 
হইতে, গড়ে প্রতি জনে বৎসর পাঁচ পাউও বা ৭৭২ টাকা [মূল্যের 

উধ্যানি ক্রু করিয্া থাকে! ভাগ্বতবাসী যদি ক্যানেডাবাদীর ন্যান় 
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ধনশালী হইবার সুবিধা পাইত, তাহ। হইলে ভারতীয় বাঁণিজো ইংলও 
বার্ষিক ২২৫*১০০,০০,০** টাক! লাভ্ করিতে পারিতেন। ইহাতে 
ইংল্র গৌরব ও শক্তি কতদুর বৃদ্ধি পাইত, তাহা সকলেই বুঝিতে 
গারেন। কিন্তু মিঃ থ্যাকারের ( পৃঃ ৪০) প্রেতাত্মা যত দিন রাজপুরুষ- 
দিগের স্বদ্ধ হইতে অবতীর্ণ ন| হইবে, ততদিন তাহার! এই লরল সত্যের 
মাহাত্ম্য উপশন্ধি করিতে পারিবেন বলিয়! বোধ হয় না। | 

রাজপুরষেরা কেবল যে কৃষকের ছুরবস্থার প্রতি অমনোযোগী হইরা . 
দেশে তড়াগ-সরোবরাদির থনন-কার্ধ্যে বার়-কুষঠতা প্রকাশ করিতেছেন: 
তাহা নহে» তাহারা প্রজ্জার নিকট জলকর আদায় কার্ষ্যেও স্থানবিশেষে 
অবৈধ কঠোরত। অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিগত ১৩*৭ সালে মান্ড্রাজ 
গবর্ণমেন্ট আইন করিয়াছেন যে, যাছাদের ক্ষেত্রের নিকট দিয়া. জল- 
প্রণালী গিম্নাছে, তাহার! জল বাবহার করুক আর না করুক, তাহাদিগকে 
জলের কর দিতেই হইবে। কৃষিজীবী প্রজার পক্ষে ইহার অপেঙ্গা 
অত্যাচার-মূলক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় ১৮৬৯ 
ৃষ্টাবে ভারত গবর্ণমেন্ট সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহার দশ বংসর পরে বোম্বাই গবর্ণ- 
মেণ্টও এই প্রকার ন্যায় (বিরুদ্ধ আইন পান করিবার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু তদানীন্তন ভারতঘচিব মহোদয়ের অনুগ্রহে উভয় গবর্ণমেণ্টেরই 
প্রস্তাব অগ্রাহা হয়। কিন্তু বিগত ১৮৯৭ সালের ঘোর ছুতিক্ষের পরও 
যখন মাল্জাজ গবণমেণ্ট জল-কর আদার সম্বন্ধে সাধুনজন-বিগঠিত বিধানের 
প্রণয়ন করিলেন ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাহাতে কোনও আপত্তি করিলেন 
না, তখন অন্যান্য প্রদেশের পৃঞলন মন্তকেও সহসা জানের, যায 

রেলপথের বিস্তার অপেক্ষা খাল খননের জন্ত ৯ যি লমধিক 
ফনোধোগী হইতেন, তাহা! হইলে দেশের "এরূপ দারিব্র্য কখনই বৃদ্ধি 
পাইত ন!, সমাজের নান! শ্রেণীর লোকের বৃদ্ধি সাধিত হইত): (সন্দেহ 
নাই। কারণ প্রথমতঃ রেলপথের বিস্তারে ধের নানাঙথুতে গুভৃত: আর্থ র 
দেশাস্তরিত হয়, জল-পূর্তে নেরূপ হয় না, ব্যনধি: অর্থের প্রায় সমন্তই 
দেশীয় শ্রমক্রীবি-ম্পরদায়ের ও সথপতিধিগের হস্তগত হয়। . বিগত ১৮৮২ 



| ১৪৪1. ২. 1 দেশের কথা। 

খৃ্টাব হইতে ১৯৯২, খা পর্য্যন্ত বিংশ বৎসরে বিলাত হইতে প্রায় 

:৪৫৮১৯০)৭০১০০৬ টাকার রেলপথ নির্মাণের উপকরণ এদেশে আসি 

আ্মাছে! এই পর্বত প্রমাণ অর্থরাশির সমস্তই বৈদেশিক শিলীদিগের 

হস্তগত হইয়াছে! কিন্তু ভারতবর্ষে রেলের অপেক্ষা থালের সংখ্যা-বৃদ্ধি 
করিলে এত টাকা কখনই বিদেশে যাইত না, গবণমেপ্টকে ও রেলের 
সয়ে খণগ্রন্ত হইতে হইত না । পক্ষান্তরে এই টাকার অদ্ধীংশ খাল- 

_ খননে বায়িত হইলে দেশের কুষকদিগের ও কৃষিকার্যোর গ্রদৃত উন্নতি 
সাধিত হইতে পারিত। 
_. দ্বিতীয়তঃ জল প্রণালীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে জলপথে মালের আমদাশি 
রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, তাহাতে বহুসংখ্যক লোক নৌকাবাঠন করিয়। জীবিকা- 
নির্বাহ অর্থও সঞ্চয়ের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। যদ রেল পথের পরিবর্তে ক্ষুদ্র 

বৃহৎ সঙ্কীর্ণ ও বিস্তীর৭ জল-প্রণালীর দ্বার৷ ভারতের এক প্রদেশের সহিত 
অপর প্রদেশের যথাসস্তব মংবোগসগাধণের চেষ্টা করা হইত এবং বিভিন্ন 

প্রণালীর মধ্যবর্তী প্রদেশ-সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেল লাইন (11100: 11065 ) 
নির্শীণ কর হহত, তাহ। হইলে ভারতবাসা আজ অস্তরের মহিত ইংরা- 

জের ধন্তবাধ করিখার অবসর পাঠত। এরূপ বাবস্থায় যুগপৎ লোকের 
গমনাগমনের সৌকর্ষা ও দেশীয় শিক্প-বাণিজোর শ্রীবু্ধ সাধিত হইতে 
পারিত। যেটাকা এখন বিদেশী-কোম্পানির অংশিগণ পাইতেছেন, 

সেই টাক! নৌকা-ব্যবসায়ী দেশীয় মহাজনেরা পাইতেন। ডাক্তার 
_বুকাননের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়৷ যা যে, উনবিংশ শতাবীর 
প্রারস্তে পাটন| হইতে নৌকাযোগে কণিকাতায় মাল পাঠাইতে ১২ 
হইতে ১৫ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। জল-প্রণালীর সংখ্যাবৃদ্ধির 
সহিত নৌকার সংখ্যা ও প্রতিযোগিত। বৃদ্ধি পাইলে নৌকার ভাড়া 
আরও কমিয়! যাইত, সন্দেহ নাই। এখনও ব্যবসায়ীরা রেলগাড়ী 

অপেক্ষা নৌকায় মালপ্রেরণ অধিক সুবিধাজনক মনে করিয়। থাকেন। 

মিশর দেশের জল প্রণাণী। 

| এ িশয়দশে এবিষয়ে বু পরীক্ষ। হইয়া গিয়াছে। তথায় নীবন দীর 
- পি দিয়! রেলপথ ও রাজপথের জন্ত বছসংখ্যক প্রবমান পেত, নির্ষিত 
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হইয়াছে । এই সকল সেতুর নিমিত্ত নদীপথে বৃহৎ নৌকাদির গমন।- 
গমনে কোথাওক্বাধা জন্মে না। কারণ সেতুগুলি কলিকাতার হাওড়! 
সেতুর স্থায় নৌশ্রেণীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদিগের 
পণ্াপূর্ণ পোতসমূহের গমনাগমনের জন্ত দিবা ভাগে বহুবার এ সফ্ল 
সেতু খুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা-সত্বেও মিসরদেশীয় 
নৌ-বাণিঞোর বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে বলিয়া ব্যবসায়ীর! প্রায়ই 
অভিযোগ করিয়। থাকেন। তথাপি মিসরে নদদীপথে বাণিজ্য এপ 

শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, তত্রত্য রেল কোম্পানির৷ কিছুতেই তাহা- 

দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছেন ন|। তাহার মালের 
ভাড়া যতদুর সম্ভব কমাইয়। দিয়াও কিছুই সুবিধা করিতে পারিতেছেন 
না। ব্যবসায়ীরা রেলপথ অপেক্ষা! নদীপথে নৌকাযোগে মাল প্রেরণ 
করাই অধিকতর লাভজনক মনে করিতেছে । ফলে দিন দিন মিসর- 
দেশে নৌ-বাণিজ্োর শ্রীবৃদ্ধি ও রেল কোম্পানি-সমূহের ৮ কৃতি 
সংঘটিত হইতেছে। 

রেল অপেক্ষা খালে বাণিজ্যের পরিচালন অধিকতর লাভজনক কয় 
বলিয়। ইউরোপের সভ্যদেশ-সমূছে খাল খনন ও নদী-পমূহের গরভীরতী- 
সম্পাদনে রাজ পুরুষের! বহুল অর্থব্যয় করিয়৷ থাকেন। অষ্টিয়া গবর্ণমেণ্ট : 
১৮৫০ খুষ্টাব্ব হইতে ১৯৯৩ থৃষ্টাব্ব পর্যন্ত পয়ঃপ্রণালীর জন্য ৩৭॥০ কোটি 

টাকা. ব্যয় করিয়াছেন। হুঙ্গেরী ১৮৭৬ খুঃ হইতে ১৯০৯ খুষ্টাব্ব পর্যাস্ত 
৩৩ কোটি টাকা, নেদারল্যাওসের কর্তৃপক্ষ বিগত ত্রিশ বৎসরেন১১৭ 
কোটি ৩১.লক্ষ ৪১1 হাজার টাক!1 এবং রুষ গবর্ণমেপ্ট বিগত ১৯৯৬ 
ুষ্টাব্বেই ৭1০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন । অষ্টিয় প্রভৃতি দেশে গবর্ণ* 
মেনে বহুরবর্তী নদীসমৃহকে বহুসংখ্যক কৃত্রিম প্রঃপ্রণালীর ছায়া 
সংযোজিত করিয়া নৌ-বাণিজ্যের বিস্তারে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে- 
ছেন। আর আমাদের বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বঙদেশের নদী ও জল-প্রণাণী- | 
সমূহের সংস্কার ও প্রৃদ্ধি-কল্পে বংসরে ৫* হাজারেরও কম টাকা বায় 
করিয়া থাকেন। ইউক্োপীয় ও আমেরিকার: গবমেন্ট: জলগগ্র খানীর 
জন্য অন অর্থবায় করিযাও নৌব্যবসাযীদিগের : নিকট. টোলকত্প 
“আদার করেন না, অথব| অতি সামান্য কর্ আদার করিস, থাঁকেন।- 

এক 



.বঙ্গে'টোল করের হার সকল সত্যাদেশ অপেক্ষ। অধিক। কিন্তু গবর্ণমেন্ 
'গ্রন্ূপ-উচ্চ হারে কর লইয্লাও নৌ-বাণিজ্যের প্রীবুদ্ধির* ক্তন্য কোনও 
চেষ্টাই করেন না। নূতন থাল কাটান ও পুরাতন নদীর মাটি তুলিয়! 
উহার গভীরতা! সম্পাদনে ঘত্ব-প্রকাশ দুরে থাকুক, রেলের জন্য নদী ও 
খালের উপর দিয় ষে সকল অনুচ্চ সেতু নির্মিত হইয়াছে, সে গুলিও 
হাওড়ার পোলের ন্যায় প্রবমান করা হয় নাই। কাজেই উহাদিগের 
নিয়দেশ দিয়! বড় বড় নৌক। গমনাগমন করিতে পারে না। রেলওয়ে 
ইঞ্জিনীয়ারের৷ সন্তায় কাজ সারিবার জন্য কেবল যে এইরূপ পাকা পোল 
তৈয়ার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহ! নহে ; নদীর জলের গভীরতা ও 

বেগ বুদ্ধি পাইয়! যাহাতে এঁ সকল সেতুর কোনও ক্ষতি সাধিত না হয়, 
তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। বলা বাহুলা, আমাদের গাজপুরুষের। রেল 

কোম্পানী দমূহের সুবিধার জন্ত এ সকল ব্যাপাকডে প্রতিবার করিতে- 
ছেননা। এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র চৌধুরা, মহাশয় বিগত 
১৯০৪৫ সালের বেট বিচার কাপে ছোট লাটের সভায় এসকল কথা 
পষ্টাক্ষরে বান্ত করিয়া কতৃপক্ষের 'নকট প্রতীকার প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বঙ্গেশ্বর তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহার 
পর বিগত ৭ই জুন (১৯৫ সাল )“হাওয়ান ডেপি নিউ” পত্রে এ 

সম্বন্ধে নয়লিখিত অতীব তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হয়) তথাপি কর্তৃপক্ষ এ 
বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন। 
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ফণকথা, খ্গদেশের রেলপথের বিস্তারে উত্তরোত্তর সহায়তা না 
কগিয়া গবণমেন্ট যাধ বঙ্গের জধ-পথ সমূহের উন্নতি-সংসাধনে ত্র প্রকাশ, 
করেন, তাহা ২ইলে বঙ্গের বাণিজ। স্ব্পগায়ে অপাধারণস্বপে বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। বিলাতের লোকেও এখন রেলপথ অপেক্ষা নদী ও খালপথে_. 
বাণজোর স্থবিধার বিষয় বুঝিতে পারিয়৷ জল-প্রণালীর সংখ্যাবর্ধনে ত্বশীল হইগাছেন। বর্গদেশে রেলের জনা যে অর্থ বায়িত হইতেছে, 
তাহার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থ বায় করিলে বঙ্গের জলপথ 
শমুছের নংস্কার সাধিত হইতে পারে, আভজ্ঞ ব্যক্তির এইট প্রকার 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'আমাদিগের গবর্ণমেন্ট প্রজা 
সাধারণের মঙ্গগের জন্য এই সামান্ত ব্যয়-স্থীকারেও প্রস্তুত নহেন। 

বঙ্গে নৌ-শিল্প। 
তৃতীয়তঃ গ্রাচীন নৌ-শিল্পীদিগের জীবিকা-লোপ হইত না ॥ বরং 

বাণিজা-বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে নৌখার নিগ্মাণ দ্বারা জীবিকার্জনকারীর সংখা! 
বাড়িয়া যাইত। কিন্তু রেলের বিস্তারে এদেশে নৌ-নিষ্ধাণ-বিদ্যার বল. 
অবনতি নাধিত হুইয়াছে। ইংরাজও গেষ্া-পূ্বক এদেশের অন্তান্ত 
শিল্পের স্তায় নৌ-নিন্্মাণ-শিল্লের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছেন। আমাদের 
প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সমুদ্্রপোতের বহুল উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীন গ্রন্থ... 
ধণ্থেদেও শত-পত্ত্রযুক্ত। (শতারিত্রাং নাবং) সমুদ্র-গামিনী নৌকার বর্ণনা .. 
ৃষ্ট হয়। মহাভারতের জতুগৃহদাহ পর্ববাধ্যায়ে মনোমারুত-গামিনী, সর্ব- 
বাতসহা।, যন্ত্র-যুক্ত! নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাই। নদনদী-বহল ব্ছদেশ রা 
চিরকাল নৌ-নির্মাগ বিদ্যার জন বিখ্যাত ছিল। জতি প্রাচীনকালে 42 
বঙ্গবানী নৌকাযোগে জলপথে দমরাভিযান করিয়া! সিংহল রেশ বিজয়. 
করিয়াছিলেন, “মহাবংশো নামক বৌদ্ধ ইতিছাস গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ. : 
আছে। কালিদাসের “রঘু”দিথিজয় উপলক্ষে পর্বাদিকে অভিযান করিলে, 
বঙ্গীয় নরপতিগণ বহুদংখাক রণতরী লইয়! তাহার গতিরোধের 'জন্ত ... 
রর হইয়ালেন ফি রুই নৌনলপার্ধিত হজ-চপতিগণের .. পা াধন কিাছিনেন, এ তরু পাঠকের নিকট দূৰ নহে 



জি 0 দেশের কথা। 

ও ক : ইংানীতে যাহাকে “নেভাল ফোর্স” বলে, কালিদাস তাহাকেই 

এনৌ-দাধন নামে অভিহিত করিয়াছেন যথা, 
... পবঙগানতখায় তরসা নেতা নৌ-নাধনোগ্ভতান্।” 
... স্ুদলমান আমলেও যে বাঙ্গালীর এই নৌ-সাধন বিনষ্ট হয় নাহ, তাহা 
'সবটককারিকায় বর্ণিত প্রসিদ্ধ বঙীয় বীর প্রতাপাদিত্যের জামাতার: 

নারন-ব্যাপারের বিবরণ পাঠে বুঝিতে পার! বার়। 

. চতুঃযষ্টিদওযুত| নৌরানীতা মহামতি; । 
নালীকৈঃ সজ্জিত শ্বৈরং সৈন্তাদোরভিরক্ষিত। | 
তস্তামারোহণং কৃত্বা প্রগৃহা নাঞিকযুধম্। 

তুর্ণং গমনবার্ভাঞ্চ ন।লিকধ্বনিভিদ্দদ ॥ 

| চতুঃবষ্টি দওযুক্তা, নালিক-( কাঁমান ) সমূহে সাঙ্জত।। দৈনিকবুন্দর দ্বারা অভি- 

রক্ষিত নৌকায় আরোহণ করিয়া রামচন্দ্র নালিকার ধ্বনি কারতে করিতে স্বীয় 
খমনবার্তী জনা ইয়। চলিয়। গেলেন। 

_.. €মাগল সত্রাটু আকবরের আমণে বাঙ্গাণীর রণতরী [করূপ ছিল, 

: ্টককারিকার এই বর্ণনায় তাহা কিয়ৎপরমাণে হ্দয়গম করিতে পারা 

-স্বায়। কারিকা-লেখকের! মহরাঞ্জ এতাপাদতোর জাহাজ-থ।টার 

:(ডকের) বর্ণনাও করিয়াছেন। ঘটক মহাশয়।দগের এই বর্ণনা যে কপোল- 

কল্পিত নহে, তাহ বাবু যছুনাথ সরকার প্রণী 511)৩17)019 ০1 4080- 

2৪৮ নামক গ্রন্থের 111 চিহিত পত্রাঞ্ক দোখলে বুঝিতে পারা যায়। 

শ্রীতিহানিক শ্রীধুক্ রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের অগ্্াদত “রিয়াজ_উদ্ 

.সালাতিন” গ্রন্থেও এ বিষয়ের কাঞ্চৎ বিবরণ দেখতে পাওয় যায়। 
০১৮৭৯ খ্রীষ্টান পথ্যন্ত বাঙ্গালীর নৌ-খিজঞান বিদ্যা ।হীনপ্রভ হয় 
নাই) বরং দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছিল। শ্রীষ্টা় উনবিংশ শতাব্দীর: 

শ্রারস্ত পথাত্ত এ দেশে এরূপ দৃঢ় ও গদৃণ্ত অর্ধপোত সমূহ নির্মিত 
২হইত যে, তদর্শনে বহু পাশ্চাত্য জাতির হৃদয়ে 1হংসার উদ্রেক হইত । 

বে কলিকাতার বন্দর এক্ষণে বৈদেশিক পোত- শ্রেণীতে পরিপূর্ণ দেখিতে 

শাওয়। ঘায়, ১৮০১ থুষ্টাব্বে তথায় বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্পীর নির্মিত বড় 

বড় অর্ূরপোত শোভ| পাইত। ঢাকায়, সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে অতি. 
প্রাচীন কাল হইতে উৎকষ্ট জাহাঞ নিস্সিত হইত। তদানীন্তন গবর্ণর 
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জেনারেল লড ওয়েলেদলি মহোদয়  অবের প্রারস্তে বাক ৮ 
পক্ষীয়দিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে,__ 
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বঙ্গদেশে পোত নির্মাণ-বিষ্কা যখন ঈদূশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, 
তখনই বোম্বাই অঞ্চলে নির্মিত পোত-দমূহও বিলাতী জাহাজ অপেক্ষা 
বছগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়! বিবেচিত হুইত। ছত্রপতি মহারাগ্স শিবাজীই 
সর্বপ্রথম মহারাষ্-দেশে নৌ-নিশ্্মাণ-শিল্পকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়া 
উহার উন্নতির পথ উনুক্ত করিয়াছিলেন। যোগলদিগের চেষ্টাতেও এ 
দেশে নৌ-নির্মাণ-বিদ্বা। সামান্য উন্নতি লাভ করে নাই। পেশওয়েগণের 
আমলে মহারাষ্টীয শিল্পিকুণের নিশ্ষিত পোতাদি সাধারণের বিশেষ প্রপংসা 
আকর্ষণ করিয়াছিল. বিজয়ছূর্ম, কোলাবা, "স্বর্গ, রত্ধাগিরি অঞ্জনবেল 
প্রভৃতি বন্দরে মহারাইীরদিগের সমর-পোত-নির্মাণের “ডক” ছিল। 
যহারাষ্্র নৌ-সেনাপতি আগের তন্বাবধানে নির্মিত এক একখানি 
'জাহাঞ্ে চারি শত টন বা ”,*** হুদার পর্যন্ত মাল বোঝাই হইত). 
তত্তিন্ন রণপোত-সমূহে ১৬ হইতে ৭৪টি পর্য্যন্ত বড় বড় তোপ হুসজ্ছিত 
থাকিত। অন্ততম নৌ-সেনাননা আনন রাও ধুলপের তত্বাবধানে ৫* 
খানি বৃহৎ রণপোত ছিল। তাহাতে তিন শত বড় বড় কামান সর্বদা 
সাজান থাকিত । গ্রতোক জাহাজে ৩৪ শত সৈনিক অবস্থিতি করিয়া 

বুদ্ধ করিত। সেকালের.ইংরাজ ও পোর্তগীজদিগের রগতরী; গমূহও উল্লি- 
'খিত রণপোত-সমূহের তুলনার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়৷ বিবেচিত হইত ।. 
: লেটেস্ট কর্ণেন এ, ওয়াকার মহোদয়ের ১৮১১ খৃষ্টাফে লিখিত 
0১০5142787085 918.0)6. 80805 ০ 10015 নামক পুস্তকে, র্ ব্ষি- : 

ররর যে হারে রন! দুষ্ট হয়, তাহার ৩ ৩১৬ ১৯ পৃষ্ঠা হইতে কয়েক পক্ষ 



৯৫৯... দেশের কথা। 
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এই বর্ন পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, সেকালের বিলাতী জাহাজ- 
গুলি ১২ বতমর ব্যবহারের পর নৌ-সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট 
অকর্মণ্য বলিয়। বিবেচিত হইত। কিন্তু বোম্বাইয়ের সেগুন কাষ্টে 
নির্মিত দেশীয় জাহাজ পঞ্চাশ বৎসর পর্যান্ত প্রায় অবিকৃত গাকিত। 
১৪১৫ বৎসর কাল ব্যবহাত দেরীয় অর্ণব-পোতসমহও বিলাতের নৌ- 

সেনা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ অতীব আগ্রহের সহিত কিনিয়া লইতেন। 
ইউরোপে নির্মিত পোতনিচয় ছয় বার ইংলও হইতে ভারতবর্ষে গমনা- 
গমন করিলেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠিত, কিন্তু দেশীয় জাহাজ 
আট বার সমুদ্রে ঘুরিয়া আমিয়াও নৃতনের মত থাকিত এবং ইংতীয় 
 নৌ-বিভাগে সাদরে ক্রীত হইত। ওয়াকার মহোদয় আরও বলেন,__ 

“ভারতীয় অর্ণবপোত সমূহ এরপ মদ হইলেও উহাদিগের নিশ্মাণার্থ, 
ইউরোপের তুলনায় অনেক অল্প বায় হয়। যেরূপ জাছাজ বিলাতে 
সহ মুদ্ধায় নির্মিত হয়, ভারতে 9৫০-২ টাকায় তদপেক্ষা চতুপগুণ উৎ- 
কষ্ট পোত নির্মিত হইয়া থাকে। ই'লশীয় পো অধিক ব্যয়ে রচিত 

এ হইয়াও ১২ বংমরের অধিক কাল স্থায়ী হয়না । কিন্তু ভারতীয় অর্ণব- 

“ষানমমূহ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে নির্মিত হইলেও ৫০ বতসরেরও অধিক- 
কাল অবিকৃত থাকে। এই সকল কারণে ভারতে নৌ-নির্মাণের কর্ণ 
 শাল৷ প্রতিষ্ঠা করিলে, ইংলগ্ডের বু পরিমাণে বায়লাঘবের সম্ভাবনা 1” 
:.. ওয়াকার মহোদয়ের এই উপদেশ যদি পালিত হইত, তাহা হইলে 
সুগ্নপৎ ইংলগডের উপকার ও ভারতীয় নৌনির্ম্মাণ বিভ্তার উত্তরোত্তর 
শ্ীবৃদ্ধি ঘটত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ এই বিজ্ঞ 
কর্মচারীর উপদেশ অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন না। যে 
কারণে ভারতীয় পোত-রচনা-বিধ্যার মন্তুকে ক্জাঘাত হুইল, তাহা মিঃ 

মু 

টেলর প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত পন্চার্টি-: খিত অংশ পাঠ করিলেই সকলের হাদঙ্গম হটবে। 
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তাবার্থ-_ভারতবর্ষে নির্টিত পোতসমূহ ভারতীয় ধপালামত্ী লই যখন লগুনের র্ 
বন্দরে উপস্থিত হইল, তখন বিলাতের একা ধিপতা-কামী শিল্পব্যবসায়ী সমাজে ভয়ঙ্কর 
হলস্থুল পড়িয়া! গেল। এই ঘটনায় বিলাতের জনসমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, : 
শক্রসৈম্য কতিপঞ্প রণতরী লইয়। সহসা টেম্দ নদীতে অ।বিভূতি হইলেও বোধ হয়. 
তদপেক্ষা মধিকতর বিচলিত হইত না। লগ্নের পোত-নির্দীণকারীর] ভয়হচকক 

চীৎকারে চারি দ্দিক কম্পিত করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল-*“আমাদিগের '. 

ব্যঝসায় এইবার মাটি হইল! বিলতের সমস্ত নৌশিলগীর্দগকে এইবার নিশ্চিত 
সপরিবারে অনাহারে প্রার্ণত্যাগ করিতে হইবে" 

ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানি আপনাদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্ট এদেশে 

বাণিজ্য-পোত নির্মাণ করাইতেছিলেন। ১৭৭* খুষ্টাব হইতে বে 
তাহাদিগের জন্ত পোত-নিশ্মাণ-শিক্প বিস্তার লাভ করিতে থাকে । তখন 
খিদিরপুর, টিটাগড় ও কলিকাতার পুরাতন টাকৃশালের নিকট এক ৃ 
একটা পোত-নির্মাণশাল! ছিল। এ সকলস্থানে ৫০০৯ টন্ পণ্যবহছনে, 
সমর্থ বড় বড় জাহাজ নির্মিত হইত। কিন্তু তাহা লণ্ডুন ও লিবারপুলেতর : 
পোত-নির্মীণকারীদিগের বিষম হদর-দাহের কারণ হইয়া! উঠিল। তাছা- 
দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া একজন ইংরেজ লেখক ১৮১৩ টা তু 

পক্ষকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, | 
[510 006৪, 5 005 05910760 ৮৪ (9 শিব, ১০৮1. নিলি 
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. ভাবার্ধ- কোম্পানি পোড-দির্ধাগ কারো ভারতীয় শিং গে নিহৃজ, করি 
ইংলগুবাসীর. দ্বোর ক্ষতি ও প্রকৃত অনিষ্ট সাধন করিতেছের, ইহা কি দুঃখের বিষয় 
নছে 1. এ বিধির কোম্পানি বিশেষ ভ্রমনে পতিত, হইয়াছেন । ধি তাহারা ইংলগু 
হইতে সুষধন ঈ উায়তে ইয়া গিয়। এইকপ কার্ধো বার বেজ, সাই হইলো. স্তারতবর্ষে 

গোজ-নির্দাপগাযারবাহলা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে এবা যে... বৃটিশ'জাতির ' দিক. 



ইহ দেশের কথা! 

রঃ হইতে কোন্পানি ারতে ঝানিগ্র্য করিবার সনশ্মলাভ করিয়/ছেন, সেই বৃটিশ জাতির 
দো শি্গীদিগের ঘোর অবনতি সাধিত হইবে ! 

:.. শিল্পীনিগ্লের এইরূপ আর্তনাদে ও আন্দোলনে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
 হবদেশ-ভক্ত সদন্তেরা আত্ম-বিস্বৃত হইলেন । স্থির হইল, শ্বেতাঙ্গ-শিল্পীর 
মঙ্গলের জন্ত ভারতীয় কুষণঙ্গ শিল্পীর অন্রে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে 

হইবে) ভারতবর্ষ হইতে উত্কুষ্ট উপকরণসমূহ বিলাতে লইয়া গিয়া 
বিলাতী' কারিকরের দ্বারা পোত নিন্মাণ করাইতে হইবে । এই সময়ে 

ভারতীয় মুলমান জস্করদিগের জীবিক1-হরণেও বাবস্থা হয়। সে ব্যবস্থার 

আংশিক পরিচয় ইত:পূর্্ব ৬৩ পৃষ্ঠায় গ্রদত্ত হইয়াছে । ইংলগ্ডে তৎকালে 
«ও ক+, কা্ে জাহাজ নির্দিত হইত; কিন্ত এই বাবস্থার পর জাহাজ- 

নিশ্মীণকার্ষে ওক কান্টের পরিবর্তে সেগুন কাঠ ব্যবন্ৃত হইতে লাগিল । 

এখনও জাহাজ নির্মাণের জন্ঠ এ দেশ হইতেলক্ষ লক্ষ মণ সেগুন কাষ্ঠ 

প্রতিবংমর বিগাতে প্রেরিত হয় থাকে । 

এইন্নপে কেবল যে, সমুগ্্গামী বৃহৎ পোত-নিন্মীণের বিদ্যাই ভারত" 
বর্ষ হইতে এক্ষণে খিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলযান-নিম্মাণ 

করিবার কৌশলও লুপ্ত প্রায় হইয়াছে । পূর্বের বঙ্গোপনাগর ও আরবোপ- 
সাগরের উপকূলে সহস্র সহত্র ভারতীয় শিল্পীর নির্মিত জলষান পণ্য- 

. সামগ্রী বহন করিত, লক্ষ লক্ষ বাক্তি এই কার্য করিয়! জীবিকানির্ববাহন 
.ফরিত। সুপভ্য ইংরাজের সংসর্ণে ভারতের নৌ-নির্মাণের বাবসায় 

. বিস্তার লাভ করিবে, বিজ্ঞানবিৎ ইংরাঁজের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়। 
. ভারতবাসী সেই শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই সকলে 
“আশা করিয়াছিল। কিন্তু কার্বাক্ষেত্রে তাদ্পরীত ফলের উৎপত্তি হই- 
| রাছে। সরকারি (১09056071 4£050900 011301051) 10019 ) ও 

রঃ বে-সরকারি (0+ 0600075 [7206 1২61১01) কাগজ পত্র হইতে নিয়ে, 

চারি বরে পণ্যবছন কার্ষে যত গুলি দেশীয় সমুদ্রধান নিযুক্ত ছিল, 
: তাহাদের সংথা। এস্বলে উদ্ধূ তহনহুল। তত্প্রতি মনোযোগ করিলে 

ভারতীয় নৌ-শিল্পের বর্তমান অবস্থা পাঠকের হৃদরঙ্গম হুইবে। 

জি. ৪ সখা সাল নৌ-সাধ্যা। . 
৮৫8. ৩৪,২৮৬ 

১৯০০ * ৯৮৬ ৪ 

৮৪ চি ইত ০১ ই ২৯,০৪৯, 



রেল ও খাল ০ ২ এছ এডি 

মিঃ ওকোনর স্বীয় রিপোর্টের একস্ুলে স্পটই বলিয়াছেন): 
10211৮৩0186 61013106011 (06 10161970806 816 8101] ৮ 

5076] 01580126918. ইহাতে কত লোক যে জীবিকাশৃষ্ঠ হইয়াছে, 

কে তাহার ইয়ত্ব| করিবে? ইংরাজ যদি সহ্বরয়তা প্রকাশ করিতেন, 
তাহা হইপে ভারতধর্ষীয় শিল্পি-কুল নৌ-নিম্মাণ-বিদ্যায় পাশ্চাত্য শিল্পী- 
'দিগকে পরাস্ত করিতে পারিত, পনেহ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর. মধ্য-. 
ভাগ পধ্যন্ত' এ দেশের নৌ-শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও শুনুন,--... 

006 00176০01105 01 8111)5--001% 61719017160 ৮1010 006 0856 0 76205 
17 [118 5010106 ০01 8:06--1789 19961. 7011191 6০ 10012 007 ৮92. 067000116৯৯ 
4৫507 076১ ৮ 101. 30156, (8007099-) 

বিগত ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের 71) 1001917016555015 

1০002] পত্রে ইষ্ট ইত্ডিয়া রেল কোম্পানির জাম।লপুরগ্িত এঞ্জিনের 

কারখানার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখ- 

ষোগা বলিয়া মনে করি। 

[7176 817151790. 1000170116) 95 ৪. 566 1617 079 2917 81001) 10165 09 
10001861013) 1580 6০ 086 ঠ5 018০6 003০7 0) 181129) 15 £76 065১2228072 
1/ 212 0268717/% 67 2 /2:20617412251 02/%57727- ,11 006 04 00010 20 
নি. ]. 1২, 0055 19002)968 0000 [0106৪0 907519$0) [00) 90900901191 
6080 99110 210 00)178--1016 00০56700181 18410635 06076170127 ০0015 
)0% 0 1) 01506706010) 102 055 51700)3 0£0807811077 70 016 065৮ 8৮1057)06, 
91 11019), 0803850100 107 51071001191) 0100611701150060 80017156000 (6৫) 13 0. 
1০৫ 0020 10 05 4180) 0০901200৮06 065 1], ত811দ2) €2001955 1০০০৫:০াত, 

যদি জামালপুরের কর্মাশালায় ভারতীয় শিল্পী এঞ্সিন নির্মাণের 
কার্ধ্য প্রথম হইতে শেষ পধান্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা. 
হইলে নৌ-শিল্পের উন্নতি-লাধনে তাহার] যে অদমর্থ হইবে, ইহা বিশ্বীপ- 
যোগ্য নহে। কিন্তু এসকল উন্নতিসাধনে রাজশক্তির অনুকুলত আব-. 
শ্তক। রাওশক্তির আনুকূল্য লাভ ন৷ করিলে, শ্রম, জাপান ও জাশ্মাশি: 
শিল্প বাণিজ্যে ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারিত কি-না! সঙ্গেহ। দুর্ভঙ্য-: 
ক্রমে ভারতীয় রাজ-শক্ি দেশীয় শিল্পোন্নতির এতিকুল।  - তাই ভারতের . 

নথ শিল্পের বিলোপ ঘটয়াছে, প্রাকুগ অন্নের কাঙ্গাল ই উঠিয়াছে।, 
কোথায় শিকুশল বিজ্ঞানবিৎ, সড্যজাতির সংশ্রবে ভারতবর্ষের /পিরকলা- রঃ 

বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটবে, মা, তাহার সমূর উচ্ছে ঘটল। 



১৫8... 7. দেশের কথা। 

:- ছারতের বাণিজা বিষয়ক রিপের্টিমমূছে দৃষ্টিপাত করিলে জানা 
বায় থে, বিগত ১৮৩৪/৩৫ সাল হইতে ১৯,২/১৯০৩ সাল পর্যন্ত 

এদেশে ২৪৪৪,৫০,১৯,৭৫৬ টাকার মাল আমদানি ও এদেশ হইতে 
৩*৩৪,৩২, 8৭৪৪৪ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে । বিগত ৬৫ বসবে 
এই ৫৪৭৮, ৮২,৫৮,১৯* টাকার পণাজাত বৈদেশিক নৌ-ব্যবসাঁরিগণ 
দেশ দেশাস্তরে বহন করিয়৷ যে অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহার 
অধিকাংশ (যদি এ দেশের নৌ-শিরের মন্তুকে ইংরাজ বজঘাত না 
করিতেন, তাহা হইলে) এ দেশের লোকেরাই পাইত, সন্দেহ নাই। 
ইহার উপর যদি মহাজনের লাভের হিসাব শতকরা দশ টাক! হিসাবে 
ধরা যায়, তাহা হইলে বিগত শতাদীর বৈদেশিক বাণিছ্ধো ভারতীয়, 
মহাজনের! বিশুদ্ধ লত্যাংশে নানাধিক ৮০০০,০০,০০০ টাঁকা পাইতে 

. পারিতেন। নৌ-শিন্পের বিলোপে এখন এ সমস্ত আয়ই বৈদেশিক বাব. 
" সাীদিগ্ের হস্তগত হইয়াছে, ভার তবাসী অর্থহীন পথের ভিক্ষুক হইয়] 

_ উঠিয়াছে। 
পুরাতন কৃপ-তুডাগাদির সংস্কারে যথে!চিত মনোযোগ প্রকাশ করি- 

লেও গ্রামে বর্যাকালীন জল-সঞ্চর়ের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু এদিকেও 
কর্তৃপক্ষ অর্থব্যয় করিতে কুষ্টিত। কাজেই অধিকাংশ পু্ষরিণী মজিয়! 
গিয়া লোকের জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । অর্ড পিটনের আমলে যখন 

 র্লাজর বায়-সংক্ষেপের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তখন দেশের পুফবিণী 
প্রভৃতির সংস্কারের জন্য প্রতি বংসর যে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহার 
পরিমাণ হাস করিলে কত যে অর্থ উদ্দ্ব হইতে পারে, ভারতীয় গবর্ণ.. 

মেন্ট, তাহা প্রাদেশিক গবণমেন্ট সমুহের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু তখন রেল-বিভাগের ব্যয়-লাঘবের কথা তাছা(দিগের মনে পড়িয়া- 

ছিলকি? ফলত: জলাশগ়্াদির সংস্কারে কর্তৃপক্ষ অমনোযষোগ করায় 
; দ্বেশের অনেক স্বপ্প-পরিসর নদী, বিল ও খাল ক্রমে ভরাট হুইয়া আপি-. 
তেছে। ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং দেশের মত্হযবংশ- 
(লাপের ইহাই প্রধান কারণ। ক: 
বঙ্গে রেল লাইনের বিস্তার হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি. 
'পাইস়াছে, এ কথা রাজ দিগধর মিত্র প্রথমে ম্যাবেরির| কর্সিশনেক 
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সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করেন। ইওডিয়ান ডেলি- 
নিউস প্রভৃতি এংগ্লো-ইগ্ডয়ান সংবাদ পত্রেও বছবার রেল বিস্তারের 
সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ শ্বীকৃত হইয়াছে। স্যার প্যাটিক ম্যাসন মছে।- 
দগ্স প্রণীত 10108] [01568565 নামক গ্রস্থেও এবিষয়ের উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়। যায়। রেলপথের জন্য দেশের জল নির্গমের যে ব্যাঘাত 
ঘটে,তাহা দূর করাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত ছুরূহ ব্যাপার নহে। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ বেলপথের বিস্তারলাঘবে ও সম্মত নহেন, জলনির্গমের সুব্যবস্থা 

করিবার জন্য অর্থ বায়েও তাহাদের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। ন্বতরাং প্রতি- 
বদর লক্ষ লক্ষ বন্গবাসী ম্যালেরিয়৷ জরে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। 

ফলকথা, ভারতে রেল পথের সংখ্য। ও দৈর্ঘা বৃদ্ধি ন করির! যর্দি 
ইংরাজ, জল-প্রণালী ও তড়াগ-সরোব্রাদির সংখ্যা-বর্ধনে সমধিক মনো- 
যোগ করিতেন, তাহা হইলে ভূমি উর্বর ও কৃষকসম্প্রদায় অর্থাৎ শত- 
কর! ৮৫ জন ভারতবাসী সমৃদ্ধ হইতে পারিত, প্রচীন নৌ-বাহী, নৌ-. 
বাবসায়ী ও নৌশিলীদিগ্রের বিলোপ না ঘটি শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে 
পারিত। ইংলগডের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বন্ধুর দেশের পক্ষে রেল যেরূপ স্থল 
প্রদ, ভারতের ন্যায় বিশাল ও প্রায়-সমতল দেশের পক্ষে সেরূপ নহে, 
একথা বাজপুরুষের! অদ্বাপি বুঝিলেন না অথবা বুঝিয়া9 বিলা- 

তের লৌহবাবসায়ীদিগের  স্বার্থ-রক্ষার জনা জল-পূর্তের পরিবর্তে 
লৌহবর্মের বিস্তারে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। ইছার 
পরিণাম কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, বিগত ১৯*৩ সালের অক্টোবর 
মাসের 4519110 0876611 চ২০16৮৮ পত্রে জেনারেল ফিশার, 

(0601521 [. 7. চ5082 চি. এ) নামক একজন, ইংরাজ 

লেখক সরল ভাষায় তাহ! এইরূপে বাক্ত করিয়াছেন ,- ... | 
10 00705 00910 17856 76৮] 065071960 06 19118) 1207017150556007 3 

[0019 00070 0055 0856 10816 0996৮ ) 016 50500855906. 0015. 9৮565101085 
11667 068520. 60 010 1760 006 6909 ০01 076 001)110-10 8008127041055200810815 
8916 0330099 0)6 121]9853 1786. 00106706001 0012, জাঠ৮0৪৮ 070780৮78 
005 58৫05 0£ 6%106000 %0 59199101001 899611013, ... 27256216185. 7 
24727754715) 710004৮1010 18 5 17000391016 69.108065 180% 01. 277 0080- 
টা 58105016) 0855 867 67000615 062150650, ১6108 6০০ 8১৪2 200. 08110: 
6. ০9757061800 01 5001) ৮৪ £68% 101005 7 আচ, 005 65016 0255 0961 
029৮15100০8 095 558. 01০0৬ 60 015 সাজ 60017 8001885715016- 
০০019000816 1.076 10096 0109015- 0000160000৫ 110618951০6) 20157 
৪00 063012608]... 



9৬ দেশের কথ। ৷ 

: শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্্রদ ্ত মহাশয় ভারত গবর্ণমেন্টের ভূমিরাজনব, 
বিষয়ক নীতির দোষ প্রদর্শন করিপা যে গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন, তাহার 
এতিবাদন্বরূপ ভারত গবর্ণমেন্ট ও মান্দ্রাজের রাজন্বসচিব মহাশয় ছুই 
খানি গ্রস্থের প্রচার করিয়াছেন। দেই দই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
'জেনায়েল ফিশার মহোদয় বলিয়াছেন,-- 

৮8011080069 ০60178765 (009081) 010 য়ায় হা, 100 0 ৮1] 006 টি 
“009 51010. 10) 01351) 69 51)0% 11781 1000 ১1150)6651 81600007016 12 পেগ 
0690 0810 07 ৪10 9176 01106 17656 710 2007865 1 মা00৯ 17017017006 
[৩৪1 5/62101) ০1 0)6 09011701287 201705 ১/101]) 4১0৮1) ১7110 
800. 21] 1000611) ৭1110701161... 06017. ৮৮ ০001)৮গ 2051 6 
0০51050 1010 €০ 07810 165 1770 87017003021 5 এস [১০১৪১1০১ * 

07616 15, 516 িথো চো 11100 0২085৫1011৭ 17 01015170110 7186 ০) 17৫ 
8772. 27241 0195৫ £9 79219) 47৮ ৮৮1১ 001010৮6 0 71)50 টে দাহ 11886 5০1১, 
খু »ফা01 9017৩570107) 04৮6 ৯০ 00096100019 0705016 17 10008) 9000] 
7277100৮110 17৫86, 01010 8170. 1)0810190669) 26051900200 9 
€3০৫ 91301 0১07 76৫10061006 10৫5 91 211 0০ ১015 1৮13060 দা)0ত্ 
1091) [31], তত 

এখনও যর্দি ইংরাজ সহৃদয়ত প্রকাশ করেন, বেলের জন্ত আর 
অর্থব্যয় ন। করিয়! কৃষিকাণ্যকে বুষ্টি-নিরপেক্ষ করিবার জন্য সমগ্র শান্ত 

ব্যয়িত করেন, শাহ। হইলেও ভারতীয় গঙ্গার দুর্দশ। কিয়ৎ পরিমাণে 

দুরীভূত হইতে পারে, দেশশাসীর ধন-বলবৃদ্ধির সহিত ইংলণ্ডের ভারতীয় 
বাণিজ্যেরও প্রসার বৃদ্ধি ১ইতে পারে । 

বঙ্গীয় শিষ্পি-কুলের সর্বনীশ। 
দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির সহিত দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের রিকি, 

অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে। কৃষকসমাজের ঘোর অননকষ্ট ও মধ্যক্ি 
 ব্যক্তিগণের জীবিকা্নের পথ কণ্টকাকীর্ণ দেখিয়! দেশীয় শিল্পের উৎ- 
কর্ষলাধন- -কল্পে অনেকে আজকাল বিশেষভাবে মনোযোগ হরিয 

ঞ্ছেন | ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। 

». অনেকের বিশ্বাস, বিলাতে বাম্পীয় বলে পরিচালিত যন্তরাদির উদ্ভাবন ূ  
ইহমাতেই এ দেশের পিরীদিগের গৌরব ভান পাইয়াছে । : বাম্পীয়, 
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নে জাত পণ্যের সহিত হস্ত-কৌশলে নির্শিত শিল্প-সামগ্রী এিযোনিকা 
'অপমর্থ হওয়াতেই ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এই ধারণা, 
বশবর্তী হইয়। অনেকেই দেশীয় শিল্পি-কুলের নিন্দায় অগ্রসর হন, 
। তাহার! শিল্পকার্ষ্যে বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সহায়ত! গ্রহণ করিতে পারে নাই. 

'বণিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। ধাহারা এইরূপ. 

'বিশ্বাসের বশবর্তী, তাহারা দেশীয় শিল্প-নাশের প্রত ইতিবৃত্ত অবগত্ত, 
'নছেন ৷ বিজ্ঞানানুমোদ্দিত যন্ত্রাদির সহিত প্রতিযে।গিতায় যে এ দেশের, 

শিনিদিগকে কিয়ৎপরিমাণে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহ! অস্বীকার কর! 

যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পি-সমাজে যে বিষম ছুর্দিনের উদয় 
হইয়াছে, তাহার অন্ঠবিধ গুরুতর কারণ আছে। এস্থলে সেই কার-. 
থের আলোচনা কর! যাইতেছে। | | 

_ ভারতব্ষীয় শিল্প-নাশের সর্ধপ্রধান কারণ ইংরাজের অত্যাচার ও. 
অপরিমেয় স্বার্থপরতা । ইংরাক এদেশে বণিগ বেশে প্রবেশ করিঝ।- 
ছিলন। কাজেই এ দেশের বাণিজ্যে একাধিপতা-লাভের বাসন! তাহা. 
দিগের হৃদয়ে গ্ভাবতই বলবতী হইয়াছিল! এই বাসন! পণ করিবার 
জন্য তাহার! যে সকল অবৈধ ও লোমহর্ষণ উপায় অবলম্বন ০5 
তাহ! শ্রবণ করিলে মকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। 

১৬০০ গ্রীষ্টাবধে বিলাতের একদল ব্যবসায়ী ৭* হাজার পাউগ্ড বা (সে 
সময়কার হিসাবে ৭ লক্ষ টাক1) মূলধন লইয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার, 
অঙ্গ প্রথম পদ্দার্পণ করেন। এই ব্যবণায়ীর দল ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি, 
নামে পরিচিত। প্রায় একশত বৎসর কাল মান্দ্রাজ, বোঘ্াই গসভৃতি 

প্রদেশে বাবসায় চালাইয়া ১৬৯০ খুষ্টাবধে ইহারা বঙ্গদেশে কলিকাতা 
কর-পূর্র্বক তথায়.একটি বাণিজ্যকেন্ত্র স্থাপন করিলেন। ভারতবাসীর, 
নিকট এই পাশ্চাত্য বণিকদিগের যে মুস্তি গ্রথষে প্রকাশিত হয়, ৬১৬২ 
পৃষ্ঠে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার! বাবসায়ের ও প্রতিপান্ধি কাতের 
স্বিধার জন্ত মুখে বড় বড় নীতি-কথার প্রচার করিলে ও, মা 
০] (055 ০015৩ 09 ০০770817 [19770977600 5£0৩৩9৮ ফিরা ০ 
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৯৫৮00. দেশের কথা। 

ৃ করাত: চিনি নীতি-বিগঠিত কার্ষযের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থনংগ্রছ্থে 
পরম আগ্রহ-গ্রকাশ করিতেন, তজ্জন্ত শক্ত মিত্র সকলের প্রাতি সমান, 
 ছব্বাবহার করিতে বিরত হইতেন না। ব্যবসায়ে একধিপত্য রক্ষার, 
প্রতি ইহাদিগের পৃর্বাবধি বিশেষ দৃষ্টি ছিল: তদানীন্তন মোগল সম্রাট, 
অওরলগলেবের নিকট এই সকল দন্থ্যবৃন্ত পাশ্চাতা বণিক দিগের কীর্তি 

কণাপ অগোচর রহিল না। তিনি ভুদ্ধ হইয়া সেই বৈদোশক ব্যবসারী- 
দ্লিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত কারবার আদেশ প্রদান করিগেন। 
আদেশ মাতে সুরাট হইতে ইংরাজেরা নিফ।শিত হহলেন, তাহাদের ধৃষ্ট 

কর্ণচারিগণ কারাগারে [নাক্ষপ্ত হইলেন ; বোম্বাই, আছণীপত্ভন ও ভিজি- 

গাপত্তন গ্রভৃতি হংরাঙ্জের বাণিজ্যকেন্ত্র-সমূহ অ'ধকৃত হুইপ, ইংরাজ 
বিষম বিপন্ন হইলেন। পারশেষে তাহারা [নতাস্ত দীনভাবে (1009 

2016০) পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও ১,৫০,০০০ টাকা জরিমানা 

"দিয় অব্যাহতিলাভ এতো অওরঙগজেব ভাবিণেন,_-ইংবাঁজের যথেষ্ট 

ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদিগের শর্ত প্রায় নির্মল হইয়। গরিক়্াছে, আর 

তাহারা মস্তক উত্তোলন কারতে নি না। এইরূপে মোগণ সমাটের 

উদ্বারতায় ইংরাঞ পুনর্ধার বা1এগ্যাঁবকার গাপ্র হইলেন। 
_ অওরলজেবের পৌঞের শিকট হইতে ইংরাজের নানা 
কৌশলে এদেশে অবাধ বাণিজোর অধিকার লাভ করিম্াছিলেন। 
এই অধিকারের ফলে ইষ্ট হাওয়া কোম্পানির পণ্যাদ আমদানি 

রপ্তানির মাণুল না দিয়াও ব্গদেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। 
বল! বাহুপ্য কোম্পানর ব্যবসায় তথন বড় অধিক বিস্তৃত 

ছিল ন।। কিন্ত কোম্পানর ভূত্যগণ বাদপাহী সনন্দের ও কোম্পানির 

' নামের দোহাই দিয়, যাহাকে তাহাকে বিন! শুক্কে বাণিজ্য করিবার 
পরোয়ানা বিক্রয় পূর্বক আপনাদিগের উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। 
তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্যে বিশ্ব উপস্থিত হইতে লাগিল। 
বঙ্গেশখবরও ভ্তাধ্য শুন্কলাভে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ইংবাজ 

_বণিকের কল্যাণে সর্ধপ্রথম বঙ্গীয় রাজকোষের ও দেশীয় বণিক ্ - 
'ায়ের ্ষাতি আরন্ধ হইল। 
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১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে ইংরাজেয রতি 
বাড়িল। ইংরাজেরা মীরজাফরকে প্রথমে নবাব করিয়া পরে স্ব প্রয়ো- 
জনানুরোধে পদচাত করিলেন। মীরজাফররের পর মীরকাশিমেন্স 
প্রতি তীহাঁরা বিশেষ সদয় হইলেন। ফলে তাহার মন্তকে রাজমুকুট 
শোভ1 পাইতে লাগ্িল। তিনি নামে নবাধ হলেন, ইংরাজের প্রায় 
সর্বময় কর্তা হইয়া! উঠিলেন। কিন্তু মারকাশিম নিতাত্ত দুর্বলচিত্ত 
ছিলেন না। দেশে ইংরাজের যথেচ্ছাচাঁর তিনি সহিতে পারিলেন ন1। 
নরিদ্র প্রজার কষ্টমৌচন করিতে গিয়া তাহাকে ইংরাজের কোপানলে 
ম্মীভূত হইতে হইল। মীরজাফর আবার নবাধের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। ইংরাজের৷ আবার অকথ্য অত্যাচারে বাঙ্গালীকে উৎপীড়িত 
করিতে লাগিলেন। লোকের সর্বস্ব অপহরণই সে সময়ে ইংবাজদিগের 
এদেশে শাসনের মূলমন্ত্র ছিল। 

পলাশীতে যুদ্ধাভিনয়ের পর হইতে বন্ধে ইংরাজের যেমন প্রতিপত্তি 
বাড়িতে লাগিল, তেমনই তাহার! বলপূর্ববক বাঁণিজোর স্বত্ব বুদ্ধির চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কোম্পানির ভূত্যের। তাহাদিগের প্রভূর জন্ত অবাধ 
বাণিজ্যের অধিকার পাইয়! প্রত্যেকেই স্ স্ব ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিনা 
গুন্ধে এদেশে চালাইবার প্রগ্নাস পাইতে লাগিলেন ! প্রথমে এই কার্ধা 

গোপনে সম্পাদিত হইত । . বঙ্গের হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌল। এই 
অট্বধ বাঁপিজ্যব্যাপারে বাধা-প্রদান করিতে গিয়া ইংরাঁঞের বিষনরনে 
পতিত হন। স্ুচতুর ইংরাজ সেকালের কতিপয় অনৃরদর্পী বঙ্গীয় কুট- 
নীতি-পরায়ণ ব্যক্তির সাহায্যে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাপনচ্যুত ও নিহত" 
করাইয়! আপনাদিগ্সের অবাধ-বাণিজা-বিস্তারের পথ নি্ণ্টক করিলেন: 

এই প্রসঙ্গে কোনও সহদয় লেখক বলিয়াছেন,_বেদধিন হাতাগ্য 
সিপাজ্দদৌল। রাজ্যতরষ্ট হইয়া ফকিরের বেশে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ. 
করিলেন, সেই দিন হইতে ভারত নুন আরব্ধ হইল। মীরজাফর, ক্লাইব 
ও অন্ত কয়েকজন ইংরাঁজ, আমীর বোরখা, নবকৃ্। ও রামটাদ্. একজে 
₹ইয়। মুরশিদাবাদের ধনাগারে গ্রবেশপূর্বক ধনবিভাগ- করিতে লাগসি-- 
লেন। কলিকাতা কাঁউদ্দিলের ইংরাজ সস্তগণ ১২/৮*,০০৪ টাকা 
প্রাপ্ত হইগেস,।. এসি ক্লাইব গ্বৌপনে, কএসনগতষ্টাকা আত্মমাৎ 



১৯5 00000 দেশের কথ।। 
টি ইতি কোম্পানিকে প্রা এক কোটা টাক! দেওয়া 
হইল । বাঙ্গালীর ভাগ্যে চিরকালই পাত্রাবশিষ্ট ; সুতরাং বাঙ্গালী বণিক 

 দ্িগকে পিতৃশ্রান্ধের ভিক্ষার ন্যায় বিশ লক্ষ টাক দেওয়। হইল। ইংরাজ 
সৈনিকগ্নণ প্রান্স প্রত্যেকেই নবদ্বীপের পণ্ডিতের ন্যায়, ছলে বলে ষোল 
আন! বিদায় গ্রাপ্ত হইলেন, মার দিপাহীরা ও দেশীয় অন্যান্ত সকলেই 
রাজ! নবরৃুষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের গড় বিদায়ের হায় কিছু |কছু লাভ করিতে 

লাগিল। এই ধন-বিভাগের মধ্যে ইংরাঞ্জ পক্ষ হইতে বিশ্বাস ঘাতকত। 
ও নৃশংদতার ব্যাপার যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। কোম্পানির দুর্বৃত্ত ভূৃত্যগণের 
অর্থ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভারতের কত ধনী দরিদ্র হইয়া 

পড়িলেন, আবার তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গগণের সদৃশ-প্রকৃতি কত নিয়্- 
শ্রেশীস্থ লোক সহ্স! সন্ত্রন্ত হইয়। উঠিল । যেরূপে ইহাদের দ্বার! 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে সংগ্রামানল প্রজাণত হইল, যেবরূপে 

ইছাদের নিষ্ঠর ব্যবহারে আধাসন্তানদিগের কোমল হৃদয় ক্রমে 
পাধাণবং কঠিন হইয়। উঠিল, যেরূপে ইহাদের অসদ্বষ্টান্তে 
ভারতবাদী অপরিজ্ঞাতপুর্ব নানাবিধ ধূর্ততা, শঠতা ও বীভৎস 
পাপাঁচারের অনুষ্ঠান করিতে শিথিল, তাহা বিশেষরূপে বাহার জানিতে 

ইচ্ছ। করেন, তাহাদিগকে টরেম্ন (৬৬. 1]. 1077975) সাহেবের রচিত, 

“এম্পায়ার ইন্ এপিয়া” [15080171610 518) নামক পুস্তক 

মনোযোগনহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (১) 
নবাব মীর কাশিম ইংরাভ্ের অবাধ-বাণিজো বাধ! দিবার জন্তু চেষ্টা 

করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা ফলবতী ন1 হওয়ায় তিনি দেশীয় বাণি- 

জ্যেরও শুন্ক একেবারে ঠাইয়। দ্িলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন ষে; 

স্বরাজ বিদেশীয় বণিকদ্বিগকে বিনা! শুক্কে ব্যবসায় করিতে দেওয়ায় 
শু্ষদানকারী শ্বদেশীয় বণিক-সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাহার 
এই সৎকার্য্যে বাঁপিজা-ক্ষেত্রে বালগালী ও ইংরাজ বণিক্ সমান অধিকার 
লাভ করিলেন। ইহাতে বাণিজ্য-বিভাগীয় রাজশ্বের আশা নবাবকে 
একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্ত প্রজার মঙ্গলের জন্য এইরূপ 
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ত্যাগ-স্বীকার করিয়াও মীর কাশিম অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিলেন 
না, কলিকাতার স্বার্থান্ধ ইংরাজ বণিকেরা অতীব নিল'জ্জের স্তায় মীর 
কাশিমের এই স্তায়-সঙ্গত বাবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাহারা 
কয়েকটি বিশেষ পণ্যের একাধিকার-লাভের জগ্তই যদি বিবাদ করিতেন, : 
তাহা হইলেও তাহ! কিয়ৎ-পরিমাণে সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারা 

যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা বঙ্গদেশে শ্বেতাজমাত্রের পক্ষে: 

সর্ববিধ পণ্যের অবাধ বাণিজ্যে একাধিপত্য-লাভ ও দেশীয় বণিকদ্দিগের. 
উপর গুরুতর শুক্ক-ভার-স্থাপনের জনা নবাব মীর কাশিমকে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। মীর কাশিম মে অবৈধ অনুরোধ-রক্ষায় অবমর্থ 
হওয়ায় ইংরাজের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে ১৭৬৩. 
খুষ্টাব্বে প্রজা-হিঠৈষী-নবাবকে গেড়িয়। ও উদয়নালায় পরাস্ত হইয়া! 
পলায়ন করিতে হইল। | 

জগতের ইতিহাসে এইরূপ অন্যায় সমরের আর এক টি সত ধুঁঝিয় 
পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যরসায়ে মনুষ্য-মাত্রেরই যে 
সাধারণ অধিকার আছে, এদেশের তদানীস্তন ইংরাজ রাজপুরুষেরা সেই. 
ত্বাভাবিক অধিকার হুইতেও এদেশবাঁসীকে বঞ্চিত করিবার জন্য ষে বন: 
প্রকার গহিত উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা। ভাবিলেও শরীর 

কণ্টকিত হইয়। উঠে। দীর্ঘকালবাপী এইন্প পৈশাচিক চেষ্টার পর যা 
দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, শিল্পের নিবি ঘটে, এমেশরাসী যদি: 
সদয় কবির বর্িত-- 

' গহল চাকরী সার যায় তথায়, 
অপমান সদ্দাই কথায় কথায়” 

অবন্ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বিশ্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে? | 

-ইংরাজ ইতিছাস-লেখকেরা এ দেশের পূর্বতন শাসনকর্তাদিগের 
আমলের অরাজকতার বিষয় ল্লাধিক পরিমাণেঅতিরপ্রিত করিয়া অতি. 
বিস্তারিত ভাবেই স্ব স্ব গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়্াছেন। কিন্তু এদেশে আসিয়া রী 
তাহারা বে আহাম্ষিক অত্যাচার করিয়া, বঙ্গদেশে ঘোর অরাজকতার, 
সৃতি করিয়াছিযেন, তাহার বিবরণ কোনও প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসেই 
পরিরৃষ্ট হনব না। তথাপি লে''সময়ের সরকারি কাগজপত্রে এ বিষয়ের 

নত 
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পু পাই চিত্র ্ধিত রহিয়াছে এবং এখনও আমর! দেই অপ্লাকতার 
রিষময় ফলভোগ করিতেছি। 

বঙ্গের তৃতীয় গবণর মিঃ ভেরেলই& ইংরাজের এই জুলুমের বিবরণ 
এইরূপে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,_ 

4 0805 155 ০8015 00 ৮/16700% চিন? ০ ৭0 01695 1। 106 [08660608 
01 11101) 27/771/ 01725580125 /৮:০ 00110171060, 15 17015) 2010৭ 0৮ (9০1- 
৪১881857100 000017060 ৮710) 10101170500 060119) ঢা 7)]016থ 01110680000 
01 0760০001007 01001088100, 00019005006 বিজ 9505 000৩5 0006৬6 
21067 07165007060 60 170611616- 10715 ও চা ামাছে018 63118601006 22 স/10 
11661 09591177.-777/620 27 2677844, 

ইছ।র মন্্ব এই যে, এদেশে আদিয। ইংরাজ বণিকের। বিনা শুক্ধে বাণজ্ চাল।- 
ইতে আরম্ভ করায় ও দেশীয় বণিক্গণ উচ্চহারে শুকদ।নে বাধা হওয়ায় বঙ্গে বৈদে'শক 

বাণিজ্য বিস্তার-লীভ করিল। এই বাণগ্যবিস্তার করিবার জন্য ইংরাজ-পক্ষ দেশ- 

বাসীর উপর অদীম অত্যাচার করিয়াছিল। ইংরাজ বণিকের গোমস্তারা কেবল 
দেশবাসীকে উৎপীড়িত করিয়।ই:ক্ষান্ত-হইত না, তাহার! কোম্পানীর ভূত্যগণের স্ব ঘর 
পিদ্ধির জন্য দেশীয় রাগসরকারের;আদেশও লঙ্ঘন ফরিত। দেশীয় রাজপুরষের! 

ইংয়াজ বণিকের অতাচারে বাধ! দিবার চেষ্ট। করিলে, শ্বেতাঙ্গ বাবসারীর দল তাহ।- 
.দ্বিগক্ষেও নিগৃহাত করিঠে ভীত হইত না। নবাব মীর কাশিম এই সকল অত- 

চারের গ্রতীকারে কৃতনংকল্প হওয়ায় ইংরাঞেরা তীহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 

গবর্ণর ভেরেণেষ্টের উক্তি এইরূপ । কিন্ত এবিষয়ে তিনিই একমান্র 
সাক্ষী নহেন। অন্ত স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাক্ষীরও অভাব নাই । স্বয়ং 

 অবাব মীর কাশিম কলিকাতাঁর গবর্ণরের নিকট যে সকল অভিযোগ 

, করিয়াছিলেন, তাহাতে কোম্পানির ভূত্যগণের বহুল অত্যাচারের উল্লেখ 
পাওয়া যায় । নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায়, নবাবের কর্মচারীদিগের আদেশ 
ও রাজবিধানাদ্ি লঙ্ঘন ভাহাদিগের নিত্য কাঁ্ধ্য ছিল বলিলেও অতুক্তি 
হম্ব না। . ইংরাঞ্জ বণিকেরা! এদেশে গোর ক্রয় বিক্রয়ের একাধিকার 
: জাঁভ করিয়াছিলেন। একজন বণিক স্বয়ং নবাবের ব্যবহারের জন্ সমান 
গরিষাথে সৌর ক্রয় করিয়াছিল। তাঁহার এই কার্যে সন্ধির সর্ত ভর্গ 
হইয়াছে বঙ্িয়। ইংরাজ কোম্পানির পাটনাস্থিত প্রতিনিধি মিঃ এলিস 
' নরাৰের বণিকৃকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া! কলিকাতায় প্রেরণ করেন ! ছুইজন 

ইংরাজ সৈনিক পলাতক হওয়ায় এলিস নবাবের মুঙ্কের-সথিত হৃর্গে 
পপ্রবেশপূর্বক তাহাদিগের অনুসন্ধানের জন্য শ্বীয় ভূতারিগকে প্রেরণ, 
করেন। বাহার স্বয়ং নবাবের. প্রতি এইক্প ছূর্ববহার করিতে ইত্তরতঃ. 
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করিতেন না, তাহার! জনসমাজের উপর জুলুম আরম্ভ করিলে, তাহার 
বেগ কিরূপ অপ্রতিহত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয় । ওয়ায হেষ্িং- 
সের দুইখানি পরে উল্লিখিত ছুইটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সেকালের 
পারসী ইতিহাস লেখক সৈর-মুতাক্ষরী-প্রণেত! ইংয়াঞ্জের সামরিক 
চরিত্রের প্রশংসা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, “এদেশবাণীর মঙ্গলের 

দিকে ইহাদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই-_তাহাদের অধীন প্রজাকুল অত্যাচার- 
গীড়িত হইয়া! চারিদিকে ঘোর আর্তনাদ করিতেছে, দারিদ্র ও বিপন্ন 
দশ! প্রাপ্ত হইয়াছে । হা ভগবান! তোমার এই আর্ত সস্তানদিগের 
সহায়তার জন্ত আগমন কর এবং ইহার্দিগকে ঘোর অত্যাচারের হস্ত 
হইতে উদ্ধার কর!” 

মিঃ টমাস মিডেনহাম যথাঁথই বলিয়াছেন, 

12021150001) 876 0009 ৪6 (0217. 0096 01 277 ০0750718008. 601০07008 
%1016206 11) 00161) 09906265,11005 1 061166 60136 (106 0859 17) 10015. 

এই অত্যাচারের প্রক্কৃতি-সম্ন্ধে শ্বয়ং নবাব মীর কাশিমের একথানি 
পঞ্জে এইরূপ উল্লেখ দেখ! যায় ।--“ইংরাজ বণিকেরা৷ এদেশবাসী প্রজ। 

ও ব্যবসায়ীর গৃহ হইতে বলপুর্ববক মাল উঠাইয়! লইয়া যায় এবং প্ররুত 
মূল্যের চতুর্থাংশমাত্র তাহাদিগকে প্রদান করে। পক্ষান্তরে রায়তদিগকে 
বিলাত্তী জিনিষ গছাইয় দিয়া, নান! প্রকার জোর জুলুমের দ্বার] এক. 
টাকার স্থলে পাঁচ টাকা আগায় করা হম! আমার কর্মচারীদ্রিগকে 

ইহারা শাসন বা বিচার কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে দেয় না। এইরূপ অত্যান 
চারে দেশে ছুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমার বার্ধিক ২৫ লক্ষ টাকা 
রাজন্ব কমিয়া গিয়াছে । আমি কোম্পানির সহিত সন্ধির সর্ভ অদ্যাপি 
পালন করিতেছি। কিন্তু কোম্পানির ভূতোরা আমাকে ক্রমাগত ইডি? 

গ্রস্ত করিতেছেন ।” ] 
নবাব মীর কাশিমের কথায় াহাদিগের বাসন না জন্মিবে, গা 

দিকে আমর! সার্জেন্ট ব্রেগ্ো নামক শ্বেতপুরুষে্র ১৭৬২ সালের 
২৬.শে মে তারিখে লিখিত পত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সার্দেপ্ট 
অহোধর এ পে বলিরাঁছেন, কোম্পানির তৃত্যেরা আপনাদিগকে | 
অসীষ ক্ষমতাশীরী বলিয়া'মনে করে । কেন্পি নিক 'জন্ত কোনও ভরব্য 
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কর বি করিতে হইলে ইহার! গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া অধিবাদী- 
দবগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাল থরিদ বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। 
কেহ কোম্পানির ভৃত্যদ্দিগের আদেশ-পালনে অসম্মত বা অসমর্থ হইলে 
তাহাকে বেত্রাধাতে জর্জরিত বা তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করা হয়। কেবল 
তাহাই নহে, অধিবাসীরা ইংরাঁজ বণিক্ ভিন্ন আর কাহারও মালের ক্রয় 
বিক্রয় করিতে পারিবে না--এইবূপ সর্তভেও তাহাদিগকে বাধ্য করিবার 
জন্ত জোর জুলুম কর! হয়। এতদ্যতীত কোম্পানির নামে কোম্পানির 
ভূত্যগণের ব্যক্তিগত বাণিজোর জন্য এইরূপ অন্যাচার করিয়া যে দ্রব্য 
ক্রয় কর! হয়, তাহার পূর্ণ মুল্যও হতভাগ্য দেশবাসীদিগকে এপত্ হয় 

না-_কখনও কখনও আদে মুল্য দেওয়। হয় না। এহবূপ অত্যাচারের 
ফলে বাখরগঞ্জ জেলা ক্রমশ: জনশৃগ্ত হইয়া পড়িতেছে। এখানকার 

বিধ্যাত হাট বাজারেও আর বেশী [জনিষপত্র কানিতে পাগয়া যায় না। 

তথাপি ইংরাজ বণিকের পিয়নেরা অবাধে দরিদ্র পোকের উপর জুলুম 

করিতে বিরত নহে। জমীদারেরা প্রগা-রক্ষার চেষ্ট। করিলে তাহাদিগ- 
কেও বিপন্ন ইাছি, রঃ দেখান হয়। পুরে সরকারি কাছারীতে 

সাধারণে অভিযোগ করিয়া ধিচার পাইত। এখন ইংরাজ বণিকের 
গোমস্তাই সা ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতোক গোমস্তার 

ঘরেই আর্দালত বসিতেছে! গোমস্তারা বিচারক-রূপে জমীদারদিগের 

বিকৃদ্ধেও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতে কুষ্টিত হয় না। জমীদ!রদের ব্যবহারে 
কোম্পানির ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে অকারণে 
টাক! আদায় করা হয়। গোমন্ত।র নিজের লোকেরা কোনও জিনিষ 

 ছুক্ধি করিলেও অমীদারের লোকে করিয়াছে বলিয়। তয় দেখাইয়। জমী- 
'দ্বারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইয়া থাকে।” 
:: কেধল যে বাখরগঞ্জেই এইরূপ অত্যাচার হইত, তাহা নহে। বঙ্গের 
প্রায় সর্বত্র এইরূপ পৈশাচিক কাণ্ডের অভিন্ন ঘটত। ঢাকার তা- 
. নীন্কন কলেক্টার মহম্মদ আলি ১৬২ সালের অক্টোবর মাসে ইংরাজ 
ৰনিকুনিগের অত্যাচারের বর্ণনা করি! কলিকাতার গবর্ণরের নিকট ফে 
প্র লিখেন, তাহাতেও এই প্রকার অত্যাচারের ভূরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত 
ওয়া যায়! তিনি লিখিয়্াছিঞেন,_ "কোম্পানির ভূত্যের, চাকা ও. 



বঙ্গীয় শিল্পি-কুলের সর্ববনাশ। টি 

লক্ষমীপুরঅঞ্চলে অধিবাসীদদিগকে তামাক, তুলা, লৌহ ্রভৃতি পা বাধার 
দরের অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধা করে! মৃল্য আদায়ের. 
কার্পা মকল স্থুলেই বলপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া! থাকে । এত্ত. পিয়নের : 
খোরাকী বলিয়াও কিছু আদায় কর! হয়। ফলে, এখানকার আড়ত-. 

গুলি বিনষ্ট হুইয়া গিয়াছে । কোম্পানির লক্ষমীপুরস্থিত কর্দুচারীর! ) 
আপনাদিগের বাসের জন্য বলপুর্র্বক লোকের জমীজায়গ! কাড়িয়! লয়, 
তাহার খাজনাও দেয় না। দুষ্ট লোকের পরামর্শে সিপাহী প্রভৃতি . 
সঙ্গে লইস্া শ্বেতাঙ্গের৷ অনেক গ্রামে গমনপূর্বক অকারণে দাঙ্গ! হাজামা 
করে। স্থানে স্থানে মাণ্ডস আধায়ের জন্য চৌকী স্থাপিত হইয়াছে । 
কোম্পানির ভূত্যেরা দরিদ্র লোকদিগের গৃহে যাহ! পায়, তাহ! বিক্রয় 
করিয়৷ লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করে। এই মকল জুলুমে দেশ ধ্বংস হইয়! 
যাইতেছে।' প্রজারা ঘরে থাকিতে পায় না, মালগুজারী দিতে 
পারে না। অনেক স্থানে মিঃ শিভেলিয়ার জোর করিয়া কয়েকটি নৃতন 
হাট ও শিল্পশাল! (ফ্যাক্টরী ) স্থাপন করিয়াছেন। তিনিজাল মিপাহী 
পাঠাইয়! যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া! তাহার নিকট হইতে 
জরিমানা আদায় করিতেছেন। এই শ্বেতাঙ্গের ভুলুমে এ অঞ্চলের অনেক 
হাট, ঘাট, পরগণ! একেবারে উৎসন্ন হইয়াছে। রর 

উইলিয়াম বোল্টম্ নামক তানীস্তন মেয়র কোর্টের জজ এই ই 
অত্যাচারের যে বর্ণন। করিয়াছেন, তাহ! আরও ভয়ানক । (0990510৩-. 
[9.010105 00. [00127 49179 (1772 £১, 10.) নামক ্রস্থে, পাঠক 

সে বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। তিনি বলেন,_-“বঙ্গদেশে ইংরাজের 
বাণিজাকে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্তাবলী বলিয়া উল্লেখ (করিলে 
সত্যের অপলাপ করা হয় না। এই অত্যাচারের কুফল রী দেশের প্রত্যেক. 
তত্তবায় ও শিল্পী ভোগ করিতেছে। দেশের প্রত্যেক শিল্প-দ্রব্যই 
ইংরাঁজ বণিকের। একচেটির। করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ শিল্পীকে 
কত.মাল, কিরূপ মূল্যে, সরবরাহ করিতে হইবে, তাহ ইংরাজেরাই 
স্বেচ্ছামত, স্থির. করিয়া দেন। এজন্য দালাল, পাইকার ও গত্তবায় 
রতৃত্তিকে সিপাহীর, মাহায্োে কোম্পানির: 'ভৃত্যদিখের নিকট হাজির. 
করা হয়, এবং সালেক পরিমীণ, মূল্য ও মাপ দিবার সময় সবস্ধে একটা: 
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বলিল আপনাদিগের বিধামত সর্ভ লিখিয়! তাহাতে শিল্পীদিগের 
স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সে বিষয়ে শিল্পীর সম্মতির বা মতামতের অপেক্ষা 
কেহই করেন 'না। শিল্পীর (তত্তবায় প্রভৃতির) হস্তে কিছু টাকা 
প্রথমে বায়ন। বলিয়! প্রদত্ত হইয়া থাকে । সে লইতে অস্বীরুত হইলে, 
তাহার কাপড়ে উহ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কাছারীর 
 সিপাহীর! চাবুক মারিতে মারিতে তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়। 
দেয়! অন্ত কাহারও কাজ করিবে না, এই সর্তে অনেক শিল্পীকে বাধ্য 
কর! হয়, এই সকল কার্যে কল্পনাতীত জুয়াটুরি খেলা হয়। প্রথমতঃ 
যে দরে তস্তবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রীত হইয়া থাকে, তাহাই বাজার, 

দরের অপেক্ষা অল্প। তাহার উপর “যাচনদার” বা বন্ত্র-পরীক্ষকের 

সহিত ষড়যন্ত্র করিয়! উৎকৃষ্ট মালও অপরুষ্ট শ্রেণীর অন্ততূক্ত কর! হয়। 
“ইহাতে হতভাগা তত্তবায়দ্দিগকে শতকর! ৪* টাক! পধ্যস্ত ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হয়। এই সকল জুয়াচুরির জন্কা যে সকল তত্তধায় এগ্রিমেন্ট 
ঝ চুক্তিপত্র অনুসারে মাল যোগাইতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগের গৃহ ও 
গৃহজাতসমূহ তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়। ক্ষতিপূরণ লওয়া হয়! রেশম- 

শিল্পী নাগোয়াড়দিগেরও গ্রতি নান! গ্রকার ভীষণ জুলুম হইয়া থাকে। 
_ বাবসায় পরিত্যাগ করিয়া ও ইহাদিগের নিষ্কৃতি ঘটে না। পাঁছে কোম্পা- 
নির লোকের! ইহাদিগকে উৎপীড়নে জর্জরিত করিয়। বন্ত্র-বয়ন কাষ্যে 

বাঁধা করে, এই ভয়ে অনেক হতভাগ্য ম্বহস্তে আপনাদিগের বৃদ্ধাঙষঠ 
কাটিয়। ফেলিয়! অক্ষম সাজিয়! বদিয়! থাকিত।” 

ইংরাজ বণিকের অত্যাচারে বঙ্গের কেবল শিল্প-বাণিজ্যই যে বিনষ্ট 
হুইতেছিল তাহ! নহে; কৃষিকার্যেরও ঘোর অবনতি ঘটিয়াছিল। এই 
বিষয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বোণ্টদ্ মহোদয় বলেন,__“বঙ্গীয় প্রজার মধ্যে 
সাধারণতঃ দকলেই কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে জীবিকা-নির্ববাহু করে, 

কোম্পানীর গোমস্তারা তাছাদিগের নিকট হইতে শিল্প-জাত সংগ্রহের 
'জন্ত যে ্রকার অত্যাচার, করে, তাহাতে হতভাগ্যের এরূপ ব্যতিব্যস্ত: 
ছুই্র পড়িয়াছে যে, ভূমির উন্নতি-সাধনের শক্তি আর তাহাদিগের. নাই $ 
প্রন কি, তাহাদিগের খাঞ্জনা দিরার ক্ষমতাও, ববিনুণ্ হইয়াছে। 1 পক্ষ, 
স্তরে শিল্পজাতের জন্ত তাহাদিগের উপর বেয়গ ভুলুষ হয়, ' ভূমির হাজত 



বঙ্গীয় শিলি- কুলের সর্বনাশ। রি 

আদায়ের জন্তও সেইরূপ হইয়া! থাকে ।' রাজন রমচারীদিগের অমাহু- | 
ধিক অত্যাচারে হতভাগ্য প্রজাকুল খাজনার টাকা যোগাড় করিবার, 

নিমিত্ত প্রায়শঃ আপনাদিগের গ্রাণ-প্রিয়তম সন্তানদিগকে পর্যাস্ত বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হয়! যাহারা এই পৈশাচিক কার্যে অসমর্থ হয়, দেশ, 

ছাড়িয়! পলায়ন ভিন্ন তাহাদিগের আর উপায়ান্তর থাকে না” 
পাঠক! এরূপ অত্যাচার ভারতবর্ষে, বা বঙ্গদেশে এ্রতিহাসিক 

কালের মধ্যে কখনও হইয়।ছিল কি? নাদিরশাহ্, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতির ' 
নামে ত নিষ্ঠুরতার কলঙ্ককালিম। অক্ষয়ভাবেই লেপিত হইয়াছে। কিন্ত 
তাহারাও কখনও এরপঅত্যাচার কল্পনার বিষরীভূত করিতে পারিয়া- 
ছিলেন কি? অপরের কথা কি বলিব কোম্পানির ডিরেক্টারেরাই 
ম্পষ্টাক্গরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, 

1০ 01171: 83 00076 ৪০০০1৩0 1 10 019 1012100 0806 10956 55৮ ০৯-. 

91750 17 2 56276 2 2%6 7032 1)772180 2%৫ 16552 ০০780 822 %৫$ 
০9০7 %7202% 27 27) 726. ০0? ০0%47:70, 

১৮শ শতাব্দীর শেষে ও ১৯শ শতাবীর ্রারস্তে বাঙ্গালীর 
সহিত ইংরাজের কিরূপ সন্বন্ধ দঁড়াইয়[ছিল) তাহা! লর্ড মেকলের নি | 

লিখিত উক্তি পাঠে হৃদয়ঙগম হইবে ।-- | 

[006 161201005 106৮6617076 732091656 8170. ৮৫ চ:0801517 দ616:5901) (058 নর 

(76 [771191) 8০6 1116 ৮0155 800. 019 09108919956 1115 90086] ০: রি 2968 | 

ঢ/2:9 11109 01700588710 016 617581695 11006 07517, 

ব্যাগের সহিত মেষের যে দব্বদ্ষ, রাঙ্জালীদের সহিত ইংরাজদিগের নেই সম্বন্ধ. 

ছিল,অথৰ! বাঙ্গাধীর। মানুষ হইলে ইংরাজের। রাক্ষদ ব। দানব ছিলি বলিতে হয়। .. 

বঙ্গীয় প্রজাকুলের উপর এই অকথ্য অত্যাচার দর্শন করিয়!.সেকাঝে. 

একটি ব্রা্মধ-কুমারের হৃদ বিচলিত হইয়াছিল। তাঁহার অপর. দৌষ,. 

যাহাই থাকুক, তিনি এই ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইবার : 

চেষ্। করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তির অভাবেই হউক, বা অন্ত যে কোন. 

কারণেই হউক, তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই । এই ঝন্গণের সঘক্ধে 
কলিকাতার ইংরা্জ কাউন্সিল ১৭৫৯ লা ২ ২৪শে শুই তারিখে, 
নিষ্নলিখিত মন্তবা লিপিবৃক্ক করেন)... - | 

চি টা [হত [রঃ 2 1710. আম চি সা ও 78676 গাঁ 
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ইহার ভ্তাবার্থ এই যে-নবাব মীরজাফর আম।দিগের মহিত এই মন্মে সন্ধি 
করিয়ছেন যে, তিনি অথব! তার কর্ণুচারীরা কোনও কাঁরণে কোম্পানির কুঠীয়াল 
ব গ্রোমস্তাদিগের কর্ষে। ব। বাবহারে হন্তক্ষেপ ব! বাধা-দাঁন করিতে পারিবেন না? 

- তিনি কোম্প।নির ভূতাদিগকে ঘ্ৃচ্ছ। কাধ্য করিবার সম্পূর্ণ স্বা ধাঁনতা দান করিবেন। 
কিন্তু নন্দকুমার নামক এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহার প্রভূ মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাবের 
নিষেধ সত্ত্বেও কোম্পানির কঞ্পুচারিগণের কাধ্যে পদে পদে বাধ।-দরন কারতে অগ্রপর 
ছয়, যে সকল তন্তবায়টাক1 দাদন লয়, মে তাহাদিগ্ের পক্ষ অবলন্ছন করিয়! বিভ্রাউ 

উপস্থিত করে। কোম্পানির গোমন্ত। ও কঠীয়ালের! তন্তব।য়দিগের উপর জুলুম 
করিতেছে বলিয়া! এই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অভিযোগ উপাস্থত করে। বস্ততঃ এই 

.. স্তাঙ্গণের এইরূপ অভিষেগ উত্বাপনের কোনও অধিকার নাই। কারণ নবাবের 
নিকট ফোম্পানির ভূভ্যের। তাহাদিগের প্রভুগ ব্যবদসার-বৃদ্ধির জন্য তন্তবায়দিগের 
সহিত শ্বেচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিক'র লাভ করিয়াঁছেন। সুতরাং নন্দকুম।র 
. প্রন্কৃতপক্ষে ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানির একজন শত্রু । 

:, এইরপে দরিদ্র স্বদেশীয় শিল্পীদিগের কষ্ট-বিমোচনের'জন্ত কোম্পানির 
'আছিত শক্রতাচরণ করিয়া পরিশেষে এই ব্রাঙ্গণকে ফাসি-কাষ্ে প্রাণ- 

ত্যাগ করিতে হইল ! ছুঃখের বিষয়, বঙ্গের তদানীস্তন কুটনীতিকূশল 
- প্রতিপাত্তিশাশী ব্যক্তিগণের হৃদয় এই ঘটনাতেও তাদৃশ বিচলিত হয় 

লাই, স্বদেশীয় শিকল্পি-কুলের দুঃখ-নিবারণে তাহাদিগের কেহই আগ্রছ- 
...প্রকাশ করেন নাই। ইংরাজেরা অকন্মণ্য দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে 
/ “দেওয়ানি” সনন্দ লাভ করিয়! অক্ষুপ্ন ভাবে দেশের রুধির-শোষণ করিতে 
লাগিলেন । লর্ড ক্লাইব বিনাতের কর্তৃপক্ষকে গিখিয়া পাঠাইলেন,__ 
. ও সি 91১0) ৮11] 910029117256 202)67 01 710%25 58880158600 এফ, 
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টু -ঘর্থাৎ অতঃপর কোনও ভাবী নবারের এযন ক্ষমত| ব! ধবল, থাকিবে না বে 
ধায় এদেশে আপনাধিখের ইষ্ট ইত্ডির।, কোম্পানীর ) শক্তির; উদ্ছ্ে বারিজ 
“হইতে পারে।।... 



বঙ্গীয় শিল্লি-কুলের সর্বনাশ। ১৬৯ 

কিন্তু এইরূপ রুধিরশোষণ করিয়াও কোম্পানি মম্পূর্ণবিশ্বশুন্ত হইতে 
পারেন নাই । সদাশয় পেশওয়ে মাধব বাঁওয়ের আদেশে এট সময়ে 
মহাদজী দিদ্ধিয়। বঙ্গদেশ হইতে ইংরাঞ্জকে বিতাড়িত করিয়া-তথায় হিচ্ছু-. 
শাদন-প্রতিষ্টার জগ্ত সমরাভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন। লালা 
সেবক রাম নামক জনৈক মহারাষ্ট্ীয় দূতের সহিত জগমোহন দত্ত নামক 
জনৈক বাঙ্গালীর এবিষয়ে গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। ইংরাজেরা সে 
মংবাদ পাইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণকে জগমোহনের কার্য্যকলাপ গোপনে 

অনুসন্ধান করিবার জন্ত গুপ্তচর (57) ) নিযুক্ত করেন । ফলে জগমোহন 
ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই সকল ঘটনায় ইংরাজ আপনাদিগের 

পরিণাম চিন্তা করিয়৷ কিরূপ ভীত হইয়া ছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
পশ্চাল্িখিত উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়,-_ 
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রাজ মনীষী লর্ড মেকলেও সেই মক্কার অবস্থা! পর্যযালোচন৷ 
বা লিখিয়াছেন,-- | 
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কিন্ত প্র ধতিহালিক হণ্টার সাহেব বলেন, 
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এই সকল সম্ভবপর ঘটনার কোন একটি হি স সত্যে পরিণত হইত, 
তাা হইলে ভারতের ইতিহাস কিরূপ ৃ হ্থি ধারণ করিত, তাহা নিশ্চিত 

রূপে, বলিতে পার! যায় না। তবে এই, বিংশ হশতাীতে মারাঠা বা ৃ  

সুদলমানের শাদবাধীন থাকিলেও যে ভারতবর্ষ তুর বা জাপানের জার : 



জিন. 19 দেশের কথা । 

পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় ও সফল লাত করিতে সমর্থ হইত, 
তদ্ধিষয়ে সন্দেছ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়| যাঁয় না। 
এস্থলে বল! আবশ্তাক যে, মত্গ্রণীত বাঁজীরাওয়ের জীবনচরিত পাঠ 
করিলে হণ্টার সাঁছেবের উক্তির যাণার্থ্য সথম্পষ্টরূপে হদয়জম হইবে। 

আজি কালিকার দিনে মোগল, পাঠান ব! মহারাস্্ীয় শামনের কথা 
কর্ণগোচন্প হইলেই অনেকের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া! থাকে। 
জেতৃ-জাতির লিখিত বিরূত ইতিহাস পাঠই এইব্নুপ আতঙ্কের প্রকৃত 
কারণ। রাজনীতিক উদ্দেশা-সাঁধনের জন্য ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা 
তাহাদিগের পুর্বতন ভারতীয় হিন্দু মুসলমান নরপতিগণের শাসন- 
কালকে অত্যাচার-মূলক বলিয়া বর্ণন। করিবার যথাসাধা প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন। কিন্তু এক রাজ্োর বিনাশ ও অপর রাজোর অভয় এতদুভয় 

তবটনার মধ্যবর্তী কাল যে সকল দেশেই বিপ্রব-পূর্ণ ও জাতীয় উন্নতির 
পক্ষে গ্রতিকৃল বলিয়া পরিগণিত হইয়া! থাকে, একথা ইহার! পাঠক- 
দিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে দেন না, এবং মোগল সাম্রাজোর অধঃপতন 

ও মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধাবন্তী সময়ে দেশে যে স্বাভাবিক 
অশান্তির সথচন! হইয়াছিল, তাহাকেই ইংরাজ্গ ল্খেকের! দেশীয় শাসনের 
'আদর্শর্ূপে বর্ণন| করিয়! বর্তমানকালের ইংরাজ শাসনের সহিত তাহার 

তুলন! করিয়! থাকেন। বরোদার মহারাজ শ্রীনয়াজি রাও গায়কোয়াড় 
মহোদয় গত ৬ই জুলাই(১৯০৫ সাল) বিলাঁতের ইষ্ট ইও্ডয়া এসোসিয়েশনে 

হায়দরাবাদ রাজ্য-সন্বন্ধে আলোচনাকালে ইংরাজ-লেখকদিগের এই ব্যব- 

হারের প্রতি মকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,__ 

901) 61775 01 01515) 10110115006 05711110706 0106 11000176200. 016 
৩69078 (35 69৮71)1151070606 06 8000)57) 7600 006 আ01000ঘ7 10 001৩] 0090৮, 
00165 08510851708. [৮ 25 8. 0015031661০ (815৩ (019 07100. ০6 1:136077 25 
- পি0৭876 ০২16670৩996 7৪ 99০15 01 [0018 ৮1০৪ 0০৮ ০829016 ০ 1488:08 
রঃ এ 0%/0 000061715. 

৮. ফলতঃ,, নূতন ও পুরাতন সাআাজোর সন্ধি স্থলে পতিত হই : ১৮শ 
শ্রতাবীতে ভারতীয় সমাজ কিয়ংপরিমাণে অশীস্তি ভোগ করিতে বাঁধ্য 
. হুইনাছিল বলিয়। যে তাহাতে শাসনশক্তির অতাঁব ছিল ব! ভারতীয় 
: বাজগণের শাদনপন্ধতি দোষপুণ ছিলি এমন কথা বলা ূর্থতার পরিচ ১০ 



বঙ্গীয় শিল্পি-কুলের সর্বনাশ |) | রা ১৭১. 

মাত্র। * ১৮৫ খুঃ ২২শে নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের অবস্থা ভিজ্ঞ. 

রাজপুরুষ গুগগ্রাহী দার জন সলিভান জেনারেল ব্রিগন মহোদয়কে যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই ভাব দৃ্ট হয় । তিনি লিখিয়াছিলেন, -- 

1757 00 706 ৩ (0৩ 806177 হা) 50%970889 ৮ 30681008170. 800511560 
(0105 01 008 08 ০৬171176706 0600৭ 0780508390:3, 079146176 076 1083-. 
২01) 77219 810 71601061015 11) 10101) 0067 150 9560 62£8860 101 & 1011 
(006010 ৪167 006 1105170] 01 9106 ৪0১ 1৮ 08166 8 ০০061 
11960761655 217) £01010606 এ ৪11, 95010 015 21050 01200835806 22০ 
0078 26 02014 2715648£1975 21676 27421542762 72. 21%2054. 2০০792%06 272. 
(07179 %)৫5770%715/178, 81706 09৮ 1856 ৮০০০, 71606 ০0 ৮011) 11787 অ৪ 
70৮ 000 10000 11010219 188295 2) 1818) 1186 11610. [10018 10) 500] 
0171201] পাল) 00861081017 25006 090 06617605010. ০০: 66101695- ৪৪৮ 
/196108৮৬ ৮6 17206 ০1 0119 0016 10600912009 00561060615 00009 চে 
06ট9 ৪7)0 1 00001 000 76012 ০: 50 7101), 

ভাবার্থ--আমাদের পূর্ববর্তী! মহারাষ্ট্র শ।সনের নিন্দ। করিয়। শত্রু পক্ষকে কোন 
আপ্রয় কথ। বলিবার অবসর অনুগ্রহ করিয়। দান করিবেন না, ইহাই আমার নিবে- 
দূন। মোগল রাজ্য বিনষ্ট হইবার গর পূর্ণ এক শতাব্দী কাল মহানাষ্্রীয়ের। যে 
অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে ও বিপ্লব।দিতে লিপ্ত ছিলেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় 
যে, এত গোলযোগের মধ্যেও যে এদেশে কোন গবর্ণমেন্ট ব। শাসনতন্ত্র বিদ্যম।ন ছিল,. 
ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। তথাপি, এই সকল অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্বেও দেখের 
শ্র-দম্পদ ও সামজিক ব্যবস্থাদির কিছুণাত্র বিশৃঙ্ধল। ঘটে নাই এবং দেশের প্রাক 
সকল অংশেরই সমৃদ্ধি বাড়িতে ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাবকে আমর! পিগারীদিগের দন: 
করিয়। যে শেষ সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার পর হইতে এদেশে আমা- 

দিশ্নের কঠোর শ।সন প্রবর্তিত হইয়াছে ; তদবধি দেশের কুত্রাপি একটিও বন্দুকের শব 
০০০০ 

41179910961) 5810. 008 0162 81109817080. 001 17018 ১6661" 0080 [7015 
81) 101810015817ি & 500015200 215%/62 00 05 01210 50819 39810 09 9৪ 
[71515 17707855178 91105) 100588178 10700500507606 800 10015591076 005 
90260 061)61 7080016. 8৮ 2006): 21057 2150 15 9661) 10 0৩ 151205৩ - 
০0790160701 8110510710160 10019 90656171516 15080 105 005 90055. 
0817500. 076 9087) [7019 ৪5 03618806701 4518110 01511186000 1316 ৪ 
19710 80587106 0£ 18091, [105 185 085560, : 17015 1095 10907) 1016৫ 5 এ 
10616700597) 18080) 1095 2০:060 006195615 200. 51790691960 0জ 05৮৪102০ 
079116, 11756 1785 10927 0১6 16516 2 ড1/018 ০০০7৮ 00৬ 910. 005 505200৩, 
11018 2:০0 18752,--212 02525 0 28172%5 2% 1৫26 টিটি 2৪৮০ 1০ ১8আহশ। 
10611217021. 2, 

ভায়তবাসী যাহাতে পাশ্চাত্য প্রথাসম্মত আয়ত্ত শাসনলাভের যোগা হইতে পারে, 
তাহ।র প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহামতি মেকলের প্রার্শিত গন্থামুসারে ভারতের শ।সন 
কার্য পারচালিত হইলে, ভ!রতীঙ শাসন-ব্যাপারে গাঁল1মে্ট রহাসভার, তীএ দৃষ্টি 
খাকিলে ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের এরাপ অধোগতি খনই ঘটিভন1) বিংশ" 

শতান্বীতেও ভারতবর্ধ বিশাল. এসির! খণ্ডে সভ্যতায় সকলের গী্বস্থানেই থাকিতে. 
পারিত-জাপ।ন উহার অপেক্ষ|। অধিকতর অএসর হইতে পারিত. কিনা মদোহ। 



১৭২ দেশের কথ! । 

খুনিতে পাওয়! বায় নাই; কিন্ত এই দীর্ঘ শাগ্ি কালের মধ্যে আমরা কি করিয়াছি? 

প্ভ।রতগবর্ণমেন্ট পূর্ধবাপেক্ষা অধিকতর খণজাঁলে জড়িত হইয়াছেন; দেশের লোকও 
তাদ্শ ধনশ।লী হইয়।ছে কি না, তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। 

পাঠক, এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র-বিগ্লব-বিক্ষুন্ধ ভারতবর্ষে লোকের 
ন্বুখ ও শাস্তি কিরূপে অক্ষুপ্ন ছিল এবং দেশের ধনসম্পদ কিরূপে বৃদ্ধি 
পাইতেছিল, জানেন? অভিজ্ঞ ইংরাজ রাজপুরুষেরা এবিষয়ে অনুদ্ধান 
করিয়! স্থির করিয়'ছেন যে, এদেশের পল্লিসমাজ (ভিলেজ কমিউনিটিজ) 
গুলির নুব্যবস্তাই ইহার প্রধান কারণ। ১৮১৯ গ্রীষ্টাব্বে এলফিনষ্টোন 
সাহেব লিখিয়াছিলেন,__ 

21001 ৮111766 00171101111604 206 0]77081 80006001017016প টাতেত 0077 
6175 1 81] 00176 09৮07010176 210 10002), 

১৮৩০ খুষ্টাবে স্তার চাল মেটুকাফ্ লিখিয়াছেন,-- 
0176 €111920 00111)0010166৭ 05116616160) 001108200051100710115 0৬০1900175 

(16) ৮2005101110 07607501৮9৯, 100 5০০71912581 ত066100001]10 0156 17515, 
[07708510807 00774 6001010500১), 1৮৮10111107 51170600510 16৮01000107, 
17110108 10211721) [1021101) 1211%05। 91770, 15091151) 21007416150 আআ 
৮৪৮ 07০ ৮1118£6 €017100171668 10721010005, 110..-০0776 81010700100 ৮111709 
০002101766৭ 620]) 0119. 16017111)5 2 11016 ১০৫ 17161 81710 1 15611) 1095) | 
0020061%6) 001701011100 10010 টি 7109 01106 00১6 09 170 1)10501586107 
০ 016 6০10 01110740১60) 71] 15590100190))5 00. 00007065৮7010 006) 
178৮0 5070700. 8170 11১11) 7 1116), 06766 (:01700101৮0 (9 (10 11903]0110955 10 
0 0116 01110176200 01 2108 1)01110 0617680077 200 1706 ১1১৫17001706.--- 

ইংরাজের আগমনের পুর্বে আলিবন্দী খার আমলে বঙ্গদেশ কিরূপ 
সুসমুদ্ধ ছিল, তাহ! ইতিহাদ পাঠকের অবিদিত নহে। বিধর্মী রাজা- 
দ্রিগের মধ্যে আলিবদ্দী খার ষ্ঠায় স্ুশামক এদেশে অতি অল্পই রাজ-সিংচ- 

মনে আরোহণ করিয়াছেন । মুসলমান আমলের বিচার-পদ্ধতিকে আমর 

এখন “কাজির বিচার” বলিয়। উপহাস করিয়! থাকি; কিন্তু সে সময়ে 

ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্ান্ত স্থানে যেরূপ বিচার-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, 
'তাহার সহিত তুলনা করিলে এদেশের মুসলমানদি'গর বিচাঁর-প্রণালীর 
প্রশংসা না করিয়৷ থাকা যায় না, একথ| রাজ। বিনয়কঞ্ত দেখ তাহার 
শও 2701]5 101156010 290 005৮৮ 01 0810009 নামক গ্রন্থে 

গ্ুদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু ইংরাকের! এদেশে সুপ্রিম কোর্ট স্বাগন 

| করিয়া ঘেপাশ্চাতা বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন, তাহার পা প্রসজে 
অর্ড মেকলে  বশিয়াছ্েন,- 2 টা 



বঙীয় শিক্পি-কুলের মর্বনাশ। ; ১৭৩. 

০ 121)৮ছ 17525100025 ৪৮7 90৩৭ 0০৪) 05, 07০51006 58০1৮ 
11না02ট 85 0015 10970 06 05020151895, 811 009 11105505000 00 
01101010119 531005। £55180007 108100920) 20068170025 2 01655178571) 00777 
]:7700 ৮110) 076 10500001076 5013701716 ০0017, 

ভাবার্থ__ই'্রাজ উকি ও বারিষ্টারদলের দৌরাস্যে ও হপ্রিম কোটের বিচার, 
বিভ্রাটে দেশের লোকে এরূপ ব্/তিথ্যস্ত হইয়। উঠিয়াছিল যে, তাহার তুলনায় বর্গীর 
হাঙ্গামা বা কে।স্পযানর ভূতাগণের ভীষণ অত্যাচারও তাহাদের নিকট সথকর ঘটন! 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল! 

ইংরাজ শাসন এদেশে প্রবন্তিত না হইলে ভারতের অনস্থা বর্তমান, 

সময়ে কিরূপ হইত, তৎসম্বদ্ধে মেকলে ও হণ্টার সাহেবের আনুমানিক 

সদ্ধান্তের উল্লেখ ইতঃপুবের করিয়াছি। এক্ষণে এ বিষয়ে বরোদার স্ু- 
শিক্ষিত মহারাজ শ্রীসয়াজি রাও মহোদয়ের মত [করূপ, তাহাও উল্লেখ-. 
ঘোগ্য। পূর্বোক্ত ই ইগ্ডক্স! এসোসিয়েশনের বক্তৃতা প্রসঙ্গেই তিনি 
বলেন, 
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পাশ্চাত্য জাতির আধিপত্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে হয়, 
এদেশের খগুরাজ্যগুলির মধ্যে করেকটি অবশিষ্ট গুণির উপর প্রতৃত্ব 
স্থাপন. করিত, ন! হয় অধিকাংশ কুদ্ররাজ্যের বিলোপ ঘটিয়। কয়েকটি 

বৃহৎ রাজ্য প্রতিঠিত হইত, অথবা সমস্ত খণ্ুরাজোর সমবায় কিয়দংশে 

আমেরিকার যুক্ত-রজ্যের স্তায় এদেশেও একটি বিশাল যুক্তরাজ্য গঠিত .. 
ইইভ--.ইহাই মহারাজ আনয়াজি রাওয়ের আনুমাননিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু 
ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আশঙ্ক| কাঁর্ষ্য পরিণত না হওয়ায় ভারতরর্ষের ইতি- 

হান অন্ঠমৃত্তি ধারণ করিল। 
সে যাহ! হউক, বঙ্গের যে সকল মনীষী সিরাজদোৌলার হি 

বিচলিত হইয়া তাহার পাচ্যুতির জন্ত অগাধারণ-কৌশল-াল বিস্তার 
করিয়! ছিলেন, তাহার! ইংরাজ বণিকের হস্তে লক্ষ লক্ষ স্বজাতীয়ের . 

অমানুষিক ছা দর্শন কারয়াও বিচলিত হন ক্জাই | কোম্পানির ভূতোরা, 



৯৭৪ দেশের কথ! । 

অত্যাচার" প্রিয়তাঁয় সিরাজকে পরাজিত করিয়াও কিরূপে বঙ্গের প্রধান 
ব্যক্তিগণের বিরাগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহ। 
উপলব্ধি কর! দুঃসাধ্য । সৌভাগ্যক্রমে, ভৃত্যদিগের অনুষ্ঠিত অত্যা চাঁর- 
নিবারণে পরিশেষে কোম্পানির ডিরেক্টারদিগকেই মনোযোগ করিতে 
হইল। কারণ, ভারতবর্ষে আসিয়৷ এক এক দল ইংরাজ অল্পদিনের 
মধ্যে বছ অর্থ উপার্জন করিয়। স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিল, ইহা ইংলশ্ীয় 
অনেক ইংরাজেরই নিকট অসহা হইয়া উঠিল। ন্ুুতরাং তাহার প্রবল 
ঈর্ষযার বশীভূত হইয়া কোম্পানির ভৃত্যদিগের অর্থোপাজ্জনের পথে কণ্ট- 
কারোপের চেষ্ট। করিতে লাগিল। দলে দলে ইংলগুবাসী কোম্পানির 
'ডিরেক্টারদিগের আফিদে গিন্ন1 তাহাদিগের ভারতবর্ষ-স্থিত ভৃত্যদিগের 

অর্থলোভের ও অতাচার উৎপীড়নাদির তীব্র প্রতিবাদ আরস্ত 

করিল। কাজেই ডিরেক্টাবের! বাধ্য তইয়! তাহাদিগের কন্মচারীদিগের 
প্রতি উৎকোচ ও অত্যাচার পরিত্যাগ করিতে কঠোর আদেশ প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন। কিঞ্তু দুবৃত্ত কর্মচারীদিগের ছুনিবার অর্থলোভ 
ও অত্যাচারপ্রিয়তায় ডিরেক্টারদিগের আদেশ পদে পদে লজ্বিত 

হইতেছিল। যাহা হউক, পরিশেষে তাহাদিগের দীর্ঘকালের চেষ্টায় অন্নে 
অল্পে অতাচারের মাঝ হাস পাইল। 

এইরূপে কালক্রমে কোম্পানীর ভূত্যদ্বিগের অত্যাচার নিবারিত 
হুইল বটে, কিন্ত বঙ্গবাসী শিল্পি-সমাঙ্জের দুর্দৈব ঘুচিল না। কারণ, 
কোম্পানির ডিরেক্টারের! ১৭৬৯ খুষ্টাবে ১৭ই মার্চের আদেশ-পত্রে 
এখানকার কর্মচারীদিগের প্রতি অভিনব অত্যাচারের হুত্রপাঁত করিবার 
আজ্ঞা গ্রদান করিলেন । তাহার! বলিলেন, প্ৰঙ্গের সমস্ত রেশম-শিল্পী- 
দিগকে শ্বাধীনভাবে ব্যবঙায় করিবার অর্ধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে 
হইবে। অতঃপর কেহ যাহাতে স্বগৃহে শ্বাধীন্ভাবে পষ্উবস্ত্র বয়ন করিয়া 
জীবিকা-নির্বাহ করিতে ন! পারে, তাহার প্রতি লক্ষা রাখ! আবশ্যক। 
কোম্পানির শিল্পশালায় ( ফ্যাক্টরীতে ) গিয়া কার্ধ্য করিতে শিল্পী- 
'দ্রিগকে ধাধা করিতে হইবে। যাহার! শ্বাধীনভাবে রেশম-শিল্পের ব্যবসায় 

করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।” এই অত্যাচার- 
মুলক আদেশ-গ্রচারের গ্রকুত[উদ্দেস্ত যে, বছীয় রেশম-পিল্পের ধ্বংস- 



দেশীয় শিল্পের ধ্বংল। ১৭৫ 

দাধন ও ইংলঙ্ডের ইংরাজ শিল্পীিগের উন্নতির পথ-গ্রসার, একথা দশম 
ব্ীয় বালকেও বুঝিতে পারে । | 

দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ অকথ্য অত্যাচারের ফলে এ দেশের শিক্প- 
বাণিজ্যের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। ইংরাজ বণিকের| বৈধ প্রতি- 
যোগতার পরিবর্তে এই প্রকার পাশব-বলের সাহায্যে ভারতবর্ধীয় |শর়- 
বাণিজোর ধবংসসাধন করিয়াছেন, এদেশবানীর অপরিমেয় ধনসম্পত্ভি 
অন্ঠায়-পুরবক লুষ্ঠন করিয়া ইংলণ্ীয় বাণিঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ক্রিয়া- 
ছেন। ইউরোপের অনেক জাতি এইরূপে পরম্বাপহরণ করিয়াই 
বন্তমান সমুদ্ধি ণাভ করিয়াছেন: 

দেশীয় শিপ্পের ধ্বংস । 
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বাহার! মনে করেন, বাদ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে শিশ্ন পণাসামগ্রীর 
সহিত প্রতিযোগিতায় অস্মর্থ হওয়াতেই আমাদিগের স্বদেশীয় শাল্পগণের 
হস্ত-কৌশলে নির্শিতি পণ্য ক্রমশঃ পরাভূত ও বিন হইয়াছে। উহার! 
প্রতিহাসিক উইলসনের উপরি উদ্ধৃত উক্তির প্রতি মনোনবেশ কাঁরলে, 
আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ইতঃপুর্বে আমরা দেখিয়াছি 

যে, পলাশীর বুদ্ধের পর হইতে শ্বেতাঙ্গ ঝণকৃদ্দগের ভীষণ অত্যাচারে 
বঙ্গের শিল্পী ও ব্যবপায়ি-সম্প্রদায় নিতান্ত জঙ্জর হইয়া পড়িয়াছিল। 

. ১৭১৯ খৃষ্টা্ধে কোম্পানীর কন্তারা সে সক্চল জুলুম বদ্ধ করিয়া মভিনব 
অত্যাচারের সুত্রপাত করেন। তাহাদিগের আদেশে ব্গদেশের 
অধিকাংশ শিল্পী স্বাধীন-ভাবে বন্তরাদি-য়নের অধিকারে বঞ্চিত হয়। 

এই সকল অত্যাচারে বঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য বহু পরিমাণে ব্যাহত 
' হুইলেও সম্পুর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকাল অতাচার সহ করিয়াও বঙ্গীয় 

শিল্পিগণ যে সকল বন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়! বিলাতে প্রেরণ করিতেন, 
তাহ! সেথানকার বাজারে বিলাতী শিল্পীদিগের নির্মিত্ত পণা অপেক্ষা 
শতকরা ৫০।৬* টাক কম মূল্যে বিক্রয় করিস্বাও যথেষ্ট লাভ থাকিত। 
ইংরাজ বণিকের! ইহ সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহার! একাদ্কে 
ভারতীয় পণ্া-সামগ্রীর উপর গুরুতর শুন্ক-স্থাপন করিয়! ও অপর 'দ্কে 
বিলাতী মাল বিনা শুন্কে এদেশে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া ইংপণ্ডীয় 
বাঁগিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিপাধনে কৃত-সংকল্প হইপেন। কোন্ উপায় অবপঘ্বন 

“করিলে ভারতবর্ষে বিলাতী মালের কাট্তি বাড়িতে পারে, তাহাই 
তাহাদিগের এক মাত্র চিন্তার বিষয় হইয়! উঠিল। নেই জন্য পালণ- 



দেশীয় শিল্পের ধবংস। ১৭৭ 

মেন্টের হাউস অথ কমন্সের আদেশে গঠিত একটি কমিশনে ওয়ারেন 
হেষ্টিংস, স্তার টমাস মনরে! স্তার জন ম্যালকম, জন ষ্ট্রাচী প্রভৃতির ন্যায়. 
ভারতের অবস্থাভিঞ্জ ব্যক্তিদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে লাগিল._-. 

11011) )001 111051616৩0 006 [থালা ওখানে এ সত, 89 9০৩৩ 
0007 মা১তাত 0০11) 1790)11100 01061070700 107150700)07)) 00071700106 
1১) 110 790170170710110018)0011/0 0৮৮) ৪৯০2 

অর্থাং ভারতবাসীর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আপনাদিগের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, 
ত1হ।র উপর নির্ভর করিয়া আপনারা কি বলিতে পারেন যে, ভারচবর্ধের অধিবানী- 

দিগের পক্ষে শাহাদের নিজের বাবহারের জন্য ইউরোপীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিবার 
সম্ভাবনা আছে কি না? 

এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষীদিগের সকলেই বণিলেন, ণ্ভারতবর্ষজাত 

দ্রবোই ভারতবাদীর সকল অভাব দূরীভূত হর থাকে । তাহার। আদৌ 
বিলাস-প্রিয় নহে। ভারতীয় শ্রমীবীরা মাসে তিন চারি টাকার আধক 
উপাজ্জন করিতে পারে না। ফল কথ|, ভারতবাসীর নিক্ট বিলাতী 
দ্রব্যের আদর হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।* টমাদ্ মনরে! মহোদয় 
দেই সময়ে সাক্ষাদানকালে বলিয়াছিলেন, “ভারতীয় পণ্যদ্রবা বিপাতী 
পণোর অপে্গ। বছুগুণে ষ্ঠ । একখানি ভারতীয় শাল আমি সাত 
বসরকাল ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু এই দীর্ঘকালের বাবহারেগ উভার 

বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই। সত্য কথা বলিতে ক আমি 

ইউরোপীয় শাল বিণ। মুল্যে উপঢৌকন-ন্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা বাব 
হার করিতে চাহি না) | 

এইরূপ নৈরাশ্র-জনক উত্তর পাইয়াও বিলাতী বধণিক্সমাজ নিরস্ত 
হইলেন না । তীত'র! স্গাধীন ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়। 
রাঞ্জশক্তিন আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভারতীয় শিল্পদ্রবোর উপর এতি 
গুরুতর শুক্ক স্তাপিত করিয়া উহার শক্কিনাশ কারবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 

করিলেন। ইতঃপুর্বেই ্তন্ভাবে বস্ত্রবয়নাদ্দি কারা নানা শানে নিষিদ্ধ 

₹ইয়াছিল। এক্ষণে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর বলাতে শতকরা ৪ 

হইতে ৮ৎ টাকা পর্য্স্ত কর বসান হইল। এদিকে ভারতে আমদানী 

, বিলাতী কাপড় বিনা গুন্কে দেশের সর্বত্র গ্রবর্তিত হইতে লাগিল। এট" 

কপ গঠিত আচরণে লজ্জিত ন| হইয়া ইংরাঁজ বণিকেরা ম্পষ্টাক্ষরেই 

১২ 



১৭৮ দেশের কথা। 

বলিতেন, ইহ। কোনও ক্রমেই দূষা নহে। আমরা ইহাকে আমাদিগের 
শ্বদেশীয় পণোর শ্রীবৃদ্ধি-সাধক “রক্ষা শুল্ক” বলিয়। মনে করি 

(৬৬০) 1০01 07010 1 25 9 10101001110 00015 10, (10001017209 0৬700710007 
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দালাবার অঞ্চলের ক্যাণিকে। নামক ছিটের কাপড় পুর্বে বিলাতে 
বহু পরিমাণে রপণ্ডানি হইত । ১৬৭৬ সালে বিলাতে প্রথম এই কাপড় 

প্রস্তুত করিবার কারথান! স্থাপিত হয়। ১৭০০ খুঙগাব্বে এহ শিশু-শিল্পের 

সহায়ত।-কল্পে তন্তবায়দিগের আবেদনে পালামেন্ট ভারহবষার ক্যালিকে। 

ছিটের অবাধ আমদানি নাষদ্ধ কিয়! এক আইন পাশ কাঁরলেন। ফলে 

ভারতীয় ছিটের উপর প্রত্তি বর্গ গজে তিন পেন্স বা দেড় আন! কাঁরিয়া 

শুন্ধ স্থাপিত হইল ।. সেই সঙ্গে সাদ! ক্যালিকোর উপর9 আমদানি শুন্ক 

বান হইল | ছুই খতনর পরে বিলাতী তন্তবারদিগের অনুরোধে পাল- 

মেন্ট ক্যালিকে। ছিটের শুন্ধ ছিগুণ অর্থাৎ প্রতি গজে তিন আনা করি- 

লেন। ১৭২* সালে আহন হুহল্, ভারতীয় ক্যাণকো। বিলাতে যাহার! 

বিক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ২০ পাউও বা ছুই শত টাকা ও উহার 
ব্যবহারকারীকে পঞ্চাশ টাকা জ্রমানা করা হইবে | * 

অন্তান্ত পণ্যের উপর কিপ্জপ শুক্ক গৃহীত হইত, দেখুন__ 
স্বতকুমারী শতকর। ৭০ হইতে ২৮৯২ 

নু 3 ২৩৩ ৬১২২. 

এলাচী টা ৯৫০ ২৬৬২. 

কাফি 9 ১০৫ রা ৩৭৩২ 
মরিচ টা ২৬৬ পু ৪৯০২. 

চিনি )৪ ৭৪ রঃ ৩৯৩২ 

চ৷ ৬ এ ১০৯২ 

ছাগলোম জাত পণ্য ৮৪1%। 

মার রর ৮৪11% 

মগলিন » ৩২॥০ 
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দেশীয় শিল্পের ধ্বংস। ১৭৯ 

কাপিকো ৮১২ 

কার্পাপ প্রতিমণে প্রায় ১৯ 

কার্পান খস্্জ শতকর। ৮১২ 

পাক্ষা ৮১২ ্ 

রেশম ১ ২%০ ততিন্ন প্রতি সের ৪২ 

রেশমী কাপড় বিলাতে প্রেরণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যদি 
কেহু উহার আমদানি করিত, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ সে মাল বাজারে 

আনিতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ জাহাগ্ বোঝাই করিয়া! ভারতে ফিরাইয়া 

পাঠাইয়া দিতেন! 

একে কোম্পানির কুঠীতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল-পুর্ব্বক ধরিয়। 
লইয়। গিয়! কার্য করিতে বাধ্য করায় দ্বেশীয় কারখানাগুলির লোকসান 

হইতেছিল, তাহার উপর দেশীয় পণ্যের উপর উল্লিখিত প্রকারে উচ্চহারে 

শুক্ক স্থাপিত হওয়ায় এখানকার শিল্পবাণিজ্যের মন্তকে বজাঘাত হইল। 

এইরূপ গঠিত উপায়ে ভারতীয় শিল্পর ধিনাশ-সংসাধন ও এদেশে 
বিলাতি মালের গ্রচণ্ন করা হইল। ফলে ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে যে ভারতে 
১৫৬ পাউত্ডের অধিক বিলাতী -কার্পাস-জাত বস্ত্রের আমদানি হয় নাই, 

১৮০৯ খ্রীষ্টাঝে সেই ভারতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক পাউগ্ড 

মল্যের)শুদ্ধ বিলাতী কাপড়ের আমদানি হইল! এই প্রকারে ক্রমশঃ 
ভারতবর্ষ ধিলাতী মালের থরল্রোতে প্লাবত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে 

(বলাতে ও মপরাপত্ন দেশে ভারতীয্ন পণ্যের রপ্তানি দিন দিন কমিয়া যাইতে 

লাগিল। নিয়লিখিত তািকাদ্স দটিপাত করিলে, দেশীয় শিল্পজাতের 
অবনতির বেগ কিন্নুপ প্রথল হইয়াছিল, তাহ। সহজেই উপলব্ধ হইবে। 

বিলাতে দেশীয় পণোর রপ্তানির হিমাব,- | 

তলা। | 
১৮১৮ থু ১২৭,১২৪ গাঁইট। 
১৮২৮ ধৃঃ ৪,১০৫ গীঁইট। 

কাপড়। 

১৮৪২ থৃং ১৪,৮১৭ গীঁইট। 
১৮২৯ খু. ৰ ৪৩৩ গঁইট। 



৮০ দেশের কথা । 

লাক্ষা ৷ 

১৮২৪ খুঃ ১৭,৬০৭ মণ 

১৮২৯ খুঃ ৮১২৫১ মণ 

কিন্তু নীলের ও কীচা! রেশমের রপ্তানি বাড়িতে লাগল । সেই সঙ্গে 
গুরুতর শুক্কের জগ্ঠ রেশমা কাপড়ের *তিপন্তি বিলাতে কমিতে লাগিল। 

এই সময়েও আব্দেন নিবেদনের ক্রুটা হয় নাই। ভারতব।সীর 

পক্ষ হইতে তউ অবৈধ কর লাঘব করিবার জনক অনেকবার পাপণমেন্টে 

আবেদন-পত্র প্রেরিত হইয়াডিল। গুগ্রাসন্ধ রামগোপাল ঘোয দেশীয় 

শর্করাদির শুন্ধ ভাস করিবার পাগনা করিয়।ছিলেন। কহিপয় ইংরাজ 
বণিকও তাহাতে যেগদান করিয়াছিলেন ॥। কিন্তু কর্তৃপক্ষ '“ভিক্ষায়াং 

নৈব নৈব চ” নীতির অনুমরণ করলেন | 

১৮১১৩ ধৃগাব্ পর্যন্ত একমাত্র ই উপ্িয়া কোম্পানি ভারতে মাল 

আমদ।নি রপ্তানি করিত্বেন। রে বব ভইতে উংলগ্ডের কল বণিকেবাই 
ভারতে ব্যবসায় করিবার অধিকার লা করিলেন। শ্রতরাং বিশাতী 

মালে ভারতবর্ষের বিপথি-নিচয় প্রমেহ পাবপুণ হইতে লাগিল । ১৮২৯ 

খুষ্টাবে মব্বশুন্ধ গ্রায় ৫0০ লঙ্% পাউও্ড না সাড়ে উয় কোটা টাকার 
বিলাতী মাপ ভারতে আমদানি ৬ইল। 

ভারতীয় শিরবাণজা-নাশের জন্থ কোম্পানি বাহাদ্ৰর পূর্বাকথিত 

গহিত উপায়াবলার অবলম্বন ক রয়াই ণস্ত হন নাই । তাহারা ভারতেও 

দেশীয় শিল্পের উপর গুরু কর-ভার শ্কাপন করিয়াছিলেন । লর্ড বেটিক্কের 

আমলে এ ব্ষয়ে বে অগ্রমন্ধান হয, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, বিলান্ত 

কাপড় ভারতে শতকরা ২॥* টাকা কর দয়া বিব্রীত হইত; কিন্তু ভাবত- 

বাসীর! আশনাদিগের বাব্হাবের জন) বস পস্তুত করিলেও তাভার ছপর 

শতকর ১৭॥০ টাকা কর দিতে বাধ্য বে দেখার চশ্ম- নিন্দিত 

দ্রব্যাদি দোশ ব্যবহৃত হইলেও কতুপক্ষ তাহার উপর শতকরা ৯৫২ টাক! 

শুদ্ধ আদায় করিতেন । দেবার চিনির রী বর বিলাতী চিনি অপেক্ষা 

শতকরা ৫ টাক! অধিক কর আদর করা হইত। এইরূপে ভারতের 

প্রায় ২৩৫ প্রকার বিভিন্ন পণোর উপর অতি গহিত অন্তর্ধাণিজা কর 

(11500 ৫9065) সংস্থাপি ত হইয়াছল। প্রায় হষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত এই প্রকার 
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উঞহারে কর দান করিতে বাধা হইয়! ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসাঁদীর দল 
গননতির নিয়স্তরে পতিত হইলেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। 

এন সকল অত্যাচারে বিদেশে ভারতায় পণার রগানি কমিতে 
শাগল। আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পোর্ত গাল, মরীচ দ্বীপ ও 
এ'শয়াখণ্ডের অন্তান্ত প্রদেশের সহিত ভারতীয় শিল্পীর সম্ধন্ধ হাস পাইতে 
লাগিল। ১৮০১ থুষাব্ধে এদেশ হইতে আমেরিকায় ১৩.৬৩৩ গঁইট 

কাপড় গিয়াছিল, ১৮২৯ খুষ্টাৰে উহ্থার পরিমাণ কমিয়া ২৫৮ গীইটে 
পরিণত হইণ ! ১৮০০ খুষ্টা্ পর্যান্ত প্রতি বৎসর ডেনমার্কে ন্যুনাধিক 
১,৯৫* গাঁইট কাপড় রপ্তানি হইত) কিন্তু ১৮২০ সালের পর এদেশে 

১৫০ গাঁইটের অধিক কাপড় আর কখনই রপ্তানি হয় নাই ১৭৯৯ খুঃ 
হারতীয় শিল্পব্যবসায়িগণ ৯,৭১৪ গাঁইট কাপড় পোর্তগালে পাঠাইয়া- 
চিলেন ; ১৮২৫ ৃষ্টাব্ের পর আর তাহারা ১০**গাইটের অধিক কাপড় 

পাঠাইতে পারেন নাই। ১৮২০ থৃষ্টাব্ পর্যযস্ত আরব ও পারস্য সাগরের 
উপকূলবর্তী প্রদেশে & হাঙ্জার হইতে ৭ হাজার গাইট কাপড় ভারতবর্ষ 
হহতে রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২৫ খুষ্টান্দের পর ধর সকল অঞ্চলে ২ 

হাজার গাইটের অধিক মাল আর কখনই প্রেবিত হয় নাই! মহম্মদ 

রেজ! খার আমলে বঙ্গদেশীয় তন্তবায়গণ ছয় কোটা স্বদেশবানীর লজ্জা! 
নিবারণ করিয়াও প্রতি বখসর ১৫ কোটী টাকার বন্ত্রজাত বিদেশে প্রেরণ 
করিতেন। ইদানীং তাহারা বংসরে ৩ লক্ষ টাকার মালও রধ্ানি করিতে 

পারেন না৷! ভারতীয় বস্ত্রশিরীদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ে বাধা দান করিয়! 
ইংরাজ এদেশের শিল্পবাণিজ্যের কিরূপ সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, 

এই সকল অঙ্ক হইতে তাহ! সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হছইবে।' | 
অষ্টাদশ শতান্দীর শেষভাগে বিলাতে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তনে অর্থ- 

নীতিবিদ্গণের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্প- 
ব্যবসায় যত দিন সম্পূর্ণ বিনষ্ট না! হইল, ততদিন 'হুটিশ বণিকৃসমাজ 
অবাধবাঁণিজ্য-নীতির অবলম্বনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন ন।। ১৮৩৬ 
ুষ্টাঝে ভারতে অন্তর্ববাণিজ্য শুন্ধ তিরোহিত হয়। কিন্তু তখন দেশীয় 

বণিক্ ও শিল্পি-সন্প্রদায়ের শরীর শোণিত-শৃন্ত হইয়! পড়িয়াছিল। অন্য 
দিকে রেলপথ-বিস্তারে দেশের নৌজীবী ও যান-বাবসায়ীদ্দিগের সর্বনাশ 



১৮২ দেশের কথ! । 

সাধিত হইল, সুদুর পল্লি গ্রামেও বিলাতী মাল অ প্রতিহত বেগে আপনার 
গ্রভৃত্ব বিস্তার করিয়া দেশের দারিদ্র্য বুদ্ধি করিতে লাগিল। 

ডাঃ বুকানন কোম্পানির আদেশে উত্তর ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের 
অবস্থা সম্বন্ধে অন্রসন্ধান করিবার ভন্ত ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পাটনা, শাহাবাদ 
প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন । তাহার তদন্তে প্রকাশ পায়, পাটনা 

জেলায় ধানের দর টাকায় ১%৭ মণছিল। ২৪০* বিঘা ভূমিতে তুলার 
ও ১৮০০ বিঘ। ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হ্ত। ৩৩০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক 

কেবল সুত্র-কর্তন-বাবসায়ে জীবিকা-নির্বাহ করিত। দিবসের মৃধো 

কয়েক ঘণ্ট। মাত্র কার্য করিয়! তাহারা স্ংবৎসরে ১০১৮১,০০৫ 
টাকা লাভ করিত। ইত'রাজের অতাচারে, শঙ্ষ স্ত্রের রপ্ত।নি 

হাসের সহিত তাহাদিগের ব্যবগায়ের অবনতি ও জীবন-যাত্র। কষ্টকর 

হইতে লাগিল। তত্তবায়েরা বন্ত্রবয়ন কারিয়। বার্ষিক ( ব্যযুবাদে ) ৭1 

লক্ষ টাকা রোজগার করিত। ফতুহা, গন, নওয়াদ! প্রভৃতি স্থান 
তসরের ব্যবসায়ের জন্য প্রপিদ্ধ ছিল। শাহাঁবাদে ১,৫৯১,৫০* রমণী বৎসরে 

১২।* লক্ষ টাকার স্তা কাটিত। জেলায় সর্ববশুদ্ধ ৭,৯৫০টি তাঁত ছিল। 
তাহাতে ১৬,০০,০০* টাকার বক্র বৎসরে প্রস্তুত হইত । এতত্তিন্ন কাগজ, 

গন্ধ-দ্রবা, তৈল লবণ ও মদ্ঠাদির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল, 

ভাগলপুরে চাউলের দর টাকায় ॥৭|* সের ছিল। ১২,০০* বিঘ! জমীতে 
কার্পাসের কৃষি হইত। তসর বুনিবাঁর ৩,২৭৫টি তাত ও কাপড় বুনিবার, 

৭,২৭৯টি তাত ছিল। গোরক্ষপুরে ১৭৫,৬০০ স্ত্রীলোক চরথ! কাটিয়া! 
দিনপাত করিত) ৬,১১£টি তাত চলিত। ২০* হইতে ৪৭5 পর্যন্ত, 
নৌকা প্রতি বৎসর নির্মিত হইত | ততিন্ন লবণ ও শর্করা! প্রস্তুত করি. 
বার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯,০০৮ বিঘ! পাঁট, ২৪০০] 
বিঘা তুলা, ২৪১০০ বিঘ! ইক্ষু, ১৫)০০০ বিঘা নীল ও ১৫** বিঘা 

তামাকের চাষ হইত। এই জেলায় ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক গাভী ও 
বলদ ছিল। উচ্চ-বর্ণের বিধব! ও ক্লুষক-রমণীগণ সত কাটিয়া বার্ষিক 

(ব্যয় বাদে )-৯,১৫,**০ টাক! উপার্জন করিতেন। পাচ শত ঘর 
রেশম ব্যবসায়ী বতনরে ১,২৭১০০৪ টাক লাভ করিরিত। 'তস্তবায়ের। 

বার্ধিক ১৬) ৭৪,*০৭টাকার কাপড় বুনিত ৷ মালদহের মুসলমান রমণী- 
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দিগের মধ্যে সুচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। সুতায় ও কাপড়ে নান। 
রকমের রং করিয়াও বহু সহমত ব্যক্তির জীবিকা-নির্বাহ হইত। পুণ্য! 
জেলায় বমণীগণ প্রতি বৎসরে গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার কার্পাস 
কিনিয়া যে সুত। প্রস্তত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে 
বিত্রীত হইত | তন্তবায়দিগের ৩৫*০ তাতে ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা 
মূলোর কাপড় প্রস্তত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় ১" লক্ষ টাক! লাভ, 
করিতে পারিত। এততিন্ন ১০,০০* তাতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা 
৩২৪,০০০ টাক1 লাভ করিত। সতরঞ্ী ফিত। প্রভৃতির ব্যবসায়ও 
অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। এগ্লে স্মরণ রাখা উচিত যে, সেকালের 
টাকার মূলা (ক্রয়-শক্তি ) এখনকার অপেক্ষ! অনেক অধিক ছিল। 

এই সকল জেলার অবস্থ। হইতেই পাঠক সেকালে সমগ্র দেশে লিল্প- 
বাঁণিজেোর বিস্তার 'করূপ ছিল, তাহ! হৃদয়জজম করিতে সমর্থ হইবেন। * 

শপাশীিসিশসীপিপপিসশি? পপি শিপন ০৮০ ৯ ০০ পাপাপিপপা পাস তপন শপাপিপপাশিস্ি৯ ০০৩ ০ ৩ নিশাত ০০৯০০ পপি 11৮৮ ও পপ এপ দি 

* বৃদ্ধদিগের মুখে শুন! যায যে, এদেশে বিলাতী সৃত। চাল1ইবার পন্থা কোম্পা- 
নির লোকে-হৃত্র-বাবসায়-জী বিনী-রমণীদিগের অনেকের “চরকা” ভাঙ্গিয়। দিয়াছিল, 
স্থানবিশেষে চরখ।র উপর গুরুতর কর স্থাপিত হহয়াছিল। গ্রামে কোম্পানির লোক 
আসিতেছে শুনিলে, রমণীরা পুদ্ধরিণীর জলে চরক ডুব।ইয়া লুকাইয়৷ রাখিতেন 
বলিয়াও শুন! যায়। এ সকল প্রবাদ যতদূর সত্য হউক, চরকার উপর গুরুত্তর কর- 
স্বপন-মূলক কথার এরতিহাদিক প্রমাণ দুলভ নহে । যথা, 
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সেকালের বিলাতী তন্তবায়ের| কাপড়ের পাড় বুমিতে জানিত না। সেবিদা। 
তাভার! ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় উ!তিদিগের নিকট হইতেই শিখিয়। ষায়। . প্রথম 
প্রথম যে সকল বিলাঁতী কাপড় এদেশে আমদানি হইয়াছিল, তাহার পাড় এরপ 
কদর্য হইত যে, এখনকার লোকে তাহ! কখনই বাবহার-যোগ্য বলিগ। মনে করিতে 
পাঁরিতেন না) ক্রমে যখন বিলাতী কাপড় উৎকর্ষে দেশীয় রন্ত্রের তুল্য হুইতে 
লাগিল, তখন এদেশের অনেক লোকে বিশ্ময়-সহকারে বলিয়াছিলেন_-“এ কাগড় ত 
বিলাতী বলিয়। চিনিবার যো৷ নাই | এ যে ঠিক দেশীয়ের মত হইয়াছে!” আর আজ 
আমর। ভাল দেশী কাপড় দেখিলে বলি-_“'ইহ। ঠিক বিলাতীর মত হইয়াছে!” শত- 
বৎসরে এদেশীয় ও বিলাতী বন্তর-শিল্পের কিরূপ অবস্থাস্তর ঘটয়াছে, তাহা তাবিলে 
ইডবুদ্ধি হইতে হয়। 



১৮৪ দেশের কথা৷ 

ইংরাঞ্জ বণিকের স্বার্পরতায় দেশের এই বিশাল বাণিঙ্গ্য পুলিসৎ 

হইয়াছে, তাই এখন ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকে, 'হা অন্ন হা অন্ন করিয়! 

প্রাণত্যাগ করিতেছে । 

এই ঘটনার বর্ণনা-গ্রসঙ্গে স্তগ্রসিদ্ধ 'হিতবাদী" সংবাদপত্রে থে 
মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ] এস্সলে উদ্ধারের যেগা1াকোম্পা- 

নর অত্যাচারে এইরূপে বঙ্গের পন শিল্প নষ্ট হইল । এক দিকে তন্তবায়, 

অন্তদ্দিকে বঙ্গীয় বিধবা-সমাজে ক্রন্দনের রোপ উঠিল । কব-নিম্মাণ-ব্যবসায় 
হারাইয়! বঙ্গীয় বিধব'গণ সত্য সতাই নিরাশ্রয়া ও অংস্মীয়গণের একান্ত 
গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। আনর! ইংরাজী শিক্ষ'য় মতিভ্রান্ত হইয়া 

বিধবা-বিবাহের ব্যবগ্ছা প্রপর্ভনপূর্বক তাহাদের ঢঃগমোচনের উপায় 

উদ্ভাবনে বাগ্র হইলাম । ক্রমে উতরাজের অন্করণে ৪ পিলাতী বিলাস 

দ্রব্যে আমাদিগের লোভ বাড়িতে লাগিল। দেশের শিগ্পীদিগের অবস্থ! 

কি হইবে, তৎগ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা সব্দ প্রকারে বিদেশী- 

বরের প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলাম। আমর! ভাবিতে লাগিলাম, 

আমর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে সভ্য হইয় উঠিতেছি, আমাদের 

মোহান্ধকার ঘুচিতেছে; কিন্তু জগতের গ্রর্কুত সভ্যজাতিগণ 
বুঝিলেন যে, বাঙ্গালী ক্রমেই ঘোরতর অনভা হইতেছে । কারণ 
তাহার্দিগের মতে যে জাতি যে পরিমাণে আপনার অভাব আপান 

মোচন করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে সভ্য । আর যে যতট! পরের 

উপর নির্ভর করে, সে ততটা অসভ্য। ইত্রাজী শিক্ষার মোহে 
পড়িয়া আমরা এই সার সতাটুকু প্রথমে বুঝিতে পারি নাই । ভাবিয়া. 
ছিলাম, ইংরাজ আমাদিগের সকল অভাব মোচন করিয়া আমাদিগকে 
সভ্যতার উচ্চশিখরে উত্তোলিত করিবেন। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ- 

তায় আমাদিগের সে ভ্রম ক্রমেই দূর হইতেছে। 

“এবিষয়ে বোম্বাইবাসীর প্রথমে মোহ ভঙ্গ হয়। এ অঞ্চলে বিলাতী 
বন্তরাদির প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে দেখিবামাত্র তাহারা! সতর্ক হইলেন। 
আপনাদিগের মূলধন খাটাইয়! বোস্বায়ে কল-কারখানা স্তাপন করিলেন । 
সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ববের কথ!। কিন্তু বোখাইবাসী আপনার 
লজ্জা! আপনি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইংলগ্ডের উপর প্রধান ও 



দেশীয় শিল্পের ধ্বংস। ১৮৫ 

পয়োজনীয় পণ্য--বন্ত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়! থাকিতে অনি- 
হক হইয়াছেন দেখিয়া ইংরাঁজ চমকিয়া উঠিলেন। তখন নৃতন নিয়ম 
হঠল, বিলাত হইতে কল-কজ! ভারতে আনিতে হইলে উচ্চ হারে কর 
তে হইবে! বোদ্ধাই-বাসী সেই কর দিয়াও কল আনাইলেন। সেই 
কলে কাপড় প্রস্থত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ক্ষতি-ম্বীকার করি- 
হা বোম্বায়ের কলগয়ালার। হতাশ হইলেন না। তখন গবর্ণমেন্ট 

ফ্যাক্টরি আইন করিয়! বোস্বায়ের ফলওয়ালাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার 

টষ্টা করিলেন। কলওয়াপার। তথাপি নিরুৎসাহ হুইণেন না! এদ্বিকে 

মহারাষ্ট্র বাসী প্রতিজ্ঞা কাঁরলেন, তাহারা সাধাপক্ষে বিণ্শতী কাপড় 

বহার করিবেন না £ 

বোহ্বাইবাসীর এই *তিজ্ঞ! ও দেশীয় কলকারথানার শ্রীবৃির পথে 

গবর্ণমেন্ট কন্টকারোপের চেটা করায় ভারতবর্ষে স্বদেশী বস্ত্রের আন্দোল- 
নের হ্ুত্রপাত হয়। অতঃপর যতই ইঃরাজের কুটিলতা ভারতবাসীর 
ৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল, ততই ব্বদেশের দিকে লোকের দৃষ্টিপাত 
হইতে লাগিল। তখন ১৮৯৬ সালে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় বক্ত্রশিল্পের গ্রসার 

হাস করিবার জন্য দেশীয় বস্ত্রের উপর শু্ব স্থাপন করিলেন! একেই 

ল্যাঙ্কে পায়ারের কলকারখানাওয়ালাদিগের তুলনায় এদেশের কলকার- 

খানাওয়ালাদিগকে বন্ধু অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারখান। স্থাপ- 

নের জন্ত বাটানিম্মাণ করিতে বিলাতের অপেক্ষা এদেশে অধিক ব্যস 

পড়ে । কল খাটাইবার খরচও বেশী পড়ে ! অভিজ্ঞ ব্ক্তি'দগের মতে 

এই ঢুইটা কার্যে বিলাতে ১ লক্ষ টাক ব্যয় পড়িলে ভারতে ২০ লক্ষ 

টাকার কমে কিছুতেই হয় না। কলের অন্তান্য সরগ্তামও (11111 560765) 
বিলাতের অপেক্ষা ভারতবর্ষে মহ্ার্থ । বিলাতের কয়লার বায় 

অপেক্ষা এখানে কয়লার বায় দেড়গুণ অধিক। বিলাতে ২।৪ 

টাক! তিন টাকা স্থদে টাকা ধার পাওয়া যায়। ভারতে ৬।৭ 
টাকার কমন্থদে টাক পাঁওয়! যাঁয় না। ইহার উপর শিক্ষিত মজুরের 

অভাবও এদেশে কম নহে। -এদেশীয় কল-কারখানাওয়ালাদের এই 
সকল অন্বিধার জন্য এখানে শস্তার কাপড় তৈয়ার হয় না। ইহার 

উপর গবর্ণমেণ্ট প্রতিকূলতা করিলেন। বিগত ১৮৯৬ সাল হইতে 



১৮০ দেশের কথ! । 

বিলাতী বস্ত্র শতকর! ১॥০ টাক। কর কমাইয়' দেশীয় বন্ত্রে শতকরা ওঃ 
টাক! নূতন শুন্ক স্থাপন কর হইয়াছে । ইহার ফলে চীন ও জাপান দেশে 

ভারতীয় বস্ত্-পণ্যের রপ্তানি বনু পাঁরমাণে কমিয়! গিয়াছে । এ দেশেও 

বিলাতী বন্জের তৃলনাঁয় দেশীয় পঙ্কজ অক্রেন হইয়! উঠিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে 
ইংরাজ অকপটভাবে অবাধ-বাণিজানীতির অনুমরণ করিলেও এ দেশের 

বন্ত্-শিল্পের এতদুর ক্ষতি সাপিত হইত না। ফলক্থা, রাজ! এই পক্ষপাত- 
মূলক ব্যবস্থার পরিহার না করিলে, এদেশীয় শিপ্পের সমাক্ উন্নতি কতদূর 

সম্ভবপর হইবে, তাহা প্রত্যেক দেশঠিতকামা বাক্তিরই বিবেচনা করিয়। 

দেখা কর্তব্য। 
এই স্থলে: ইংলগ্ীয় উপনিবেশ সমূহের সহিত ভারতীয় বন্তরপণ্যের 

আমদানি মাগুলের হারের তারতম্য কিরূপ তাহাঁও জানিয়! রাখ! 

আবন্তক। ইংরাজ ভারতবর্ষে ষেব্ূপভাবে অবাধ-বাণিঞা-নীতির পরি- 

চালন করিয়! থাকেন, উপনিবেশ-মমুহে সেরূপ করিতে পারেন ন|। 
কানাড়ায় বিলাতী পণ্যের উপর শতকরা ১৭ টাকা,বন্ধের উপর ২৩ টাকা, 

নব জিল্যাণ্ডে ৯০ টাঁকা ও অষ্টেলিয়ায় ৮* টাকা শুন্ক গৃহীঠ হইয় 
থাকে। কিন্তু ভারতে ২৭০ টাঁকা শুন্ক দরিয়া সকল বিলাতী পণাই বিক্রয় 
কর! হয়। ধিলাঁতী কাপড়ের উপর ৩: টাকা শুন্ধ লওয়া হয় বটে, কিন্তু 

সেই সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্ের উপরও মাশুপ ব্দান হুইয়াছে। বল! বানুল্য, 

কোনও উপনিবেশেই ইংরাজ স্থানীয় বঙ্কের উপর কর বসান নাই । 

এঁতিহাসিক উইলদন যথার্থ ই বলিয়াছেন, “ভারতীয় পণোর বিলোপ- 

সাধনের জন্ত এইরূপ গহিত উপায়াবলী অবলম্থি * না হলে, ম্যাঞ্চেষ্টার 
ও পাঞ্জেসলির কাপড়ের কতকগুলি অন্কুরেই বিনষ্ট হইত ; এমন কি, 

সেই কলগুলিকে বাম্পীয় শক্তির সাহায্যেও পুনরায় পরিচালিত কর! 

সহজ-সাধ্য হইত না । ফলতঃ ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ-সংসাধন 
করিয়াই বিলাতী কলগুলিকে সজীব রাখ! হইয়াছে । ভারতবর্ষ যদি 
গ্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে সে এই বাণিজ্য-সংর্থষে আত্ম-রক্ষ! 
করিতে পারিত, বিলাতী মালের উপর গুরুতর শুন্বস্থাপন করিয়! স্বদেণীয় 
লাভজনক শিল্পসমূহের রক্ষা! করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার 

স্যাষ্য অধিকার ইংরাজ ভারতবর্ষকে প্রদান করেন নাই---ভারতবানীকে 



দেশীয় শিল্পের ধবংস। হু 

£বদ্দেশিক বণিক-সম্প্রদায়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধা 

নব] হইয়াছে ।” 

ইংরাজ যদি রাজশক্কিরু সাহাযো এদেশবাসীর শিক্প-বুদ্ধি-বিকাঁশের 

পৃথ রুদ্ধ না করিতেন তাহা হইলে ব্ছু দিন পুণ্বেই ভারতে পাশ্চাত্য 
'বজ্ঞান-সম্মত যন্থাির সাহাঁযো বিবিধ শিল্পজাত উৎপাদনের ব্যবস্থা 

হইতে পারিত। ভারতবামী সর্ধ প্রথমে বিজ্ঞান-সম্ম5 অভিনব যয্ত্রা্দ 
উদ্ভাবন করিতে সমর্থ না হঈলেও যে অন্তান্ত পাশ্চাত্য জাতির গ্তায় 
উহ্থার্দের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও সদৃব্যবহার করিতে পারিতেন, ইহাতে সন্দেহ 
করিবার কোনও কারণদৃষ্ট হয় না। ভারঠবাসী অন্করণ-ক্ষমতায় 
পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। তথাপি ভারতীয় আধ্য- 

সম্তানের! যন্ত্র-বিজ্ঞীনে সকলের পশ্চাদ্বত্তী। ইহার একমাত্র কারণ 
ভারতের রাজশক্তি এবিষয়ে ভারতবাসীর একান্ত প্রতিকুল। এই তত্ব 

পরিস্ফ, ট করণার্থ জন এস্লে কয়েকটি উদ্বাহরণের উল্লেখ কর! যাইতেছে। 
অনেকে অবগত আছেন, ইংরাজ সর্ব গ্রথম দীপশলাকার উত্তাবন 

করেন; এক সময়ে পৃথিবীতে ব্যবহৃত দীপশলাকার দশভাগের নয় ভাগ 

এক ইংলগ্ডেষ পপ্রস্তত হইত। কিন্তু আজ কাল ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুই- 
ডেন ও জাপানের দিয়াশলাই ইংলগুকে পরাস্ত করিয়াছে | এখন এক 

ফ্রান্স দেশ হইতে ইংলত্ডে ৩৭০০,০৯১০০১০০* বাক দিয়াশলাই আমদানি 
হইয়। থাকে । ইংলগ্ড “টাইপ রাষ্টারের” উদ্ভাবন করিলেও জগতে 

আজ মাকিণ দেশীয় “টাইপ রাইটারই” সর্বত্র সমাদূত। তাহার পর লেড 
( বা উড) প্রেন্সিল, পিয়ানে। ও ঘড়ির বাবসায়ের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত 
করুন । এক্ষেত্রেও ইংরাঙ্গ উদ্ভাবন-কর্তা ) কিন্তু মাফিণ, জান্াণ ও সুইস 
জাতিই এই শিল্পের বাণিজ্যে এক্ষণে একা ধিপত্য করিতেছেন । এখন 

ইংলগ্ডেই বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে পিয়ানো, ঘড়ি ও পেন্সিল আম- 
দানি হইয়া থাকে । সীবন-যন্ত্র বা সেলাইয়ের কল সম্বদ্ধেও সেই কথা”_ 
'গ্রকজাতি উদ্ভাবন করিয়াছে, কিন্তু অন্য জাতি উহার প্রকৃত সহ্যবহার 

করিয়! ধনশালী হইয়! উঠিয়াছে। 
স্বয়ং ইংরাপ্রেরাই ১৮৬০ খুষ্টাৰ পর্যন্ত সমর-পোত-নির্্াণবিষ্ঠার 

ফরাসীদিগের অপেক্ষ। হীনতর ছিলেন। পরে. ফবাসী জাতির নিকট 



১৮৮ দেশের কথ।। 

হইতে সেই বিদ্কা অপহরণ করিবার জন্তট একজন ইংরাজ শিল্পী দরিদ্র 

পান্থের বেশে ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। সেই শিল্পী ফান্দে গিয়া ফরাসী- 
দিগের রণ-পোত-নির্াণ-প্রণালীর প্রতি গোপনে পক্ষ্য দাপন করিল। 

কিছুদিনের গগ্ত পণ্যবেক্ষণের ফলে, সে প্র বিগ্কার পরিচয় লাভ করিয়া, 
স্বদেশে প্রত্যাবৃন্ত হইল । তদপধি উংরাজের সমর-পোতমনহ নব মুগ্তি 
ধারণ করে। তথন ফরাদীদিগের নিদ্রা হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট জু 
হইয়া আপনাদিগের নৌ-নিশ্মীন-বিগ্কা গোপন করিবার জন্য কঠোর 
বিধানাদির প্রণয়ন করেন। আপার গ্রতিভাবান্ ফরাসী 'পিল্পীধা রণপোত- 
নিন্মাণের উৎকু্টতর প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন; আপার ইংরাজ খপ্ত 

চরের সাহাযো সে বিদ্যার গুহ্-তরসমূহ সংগ্রহ করিলেন । নিধুম বারুদ 

ফরাসীর নিকট হইতে বহু চেষ্টার পর ইংরাজ প্রাপ্ু হুইয়াছেন। 

আমেরিকার অন্্-শিল্পাদিগের নিকট হইতে ইংরাজের ম্যাক্সিম গন 

গ্রভৃতি বহু গ্রকার মস্ত্রশস্্ নির্মাণের কৌনলে অভিদ্ঞতা জন্মিয়াছে। 

ফলতঃ মকল জাতিই এইরূপে পরের উদ্ভাবিত শিল্প-কৌশলের অন্ু- 
করণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানও পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষীণা- 

লোক গ্রাপ্তি মাত্র সেই পথের অনুসরণ করিয়া আপনার জাঁজীয় ধনবৃদ্ধি 

করিয়াছেন ; কিন্তু ভীরতবাসী দেড় শত বৎসর কাল সুসভ্য যন্ত্র-শীম্্বিং 
ইংরাজের সহবাস লাভ করিয়াও শিল্পবাণিজ্যে কোনও প্রকার উন্নতি 
সাধন করিতে পারিল না। রাজশক্তির গ্রতিকূলতায় ভারতবাসী বদ্ধ- 
চক্ষুঃ বদীবর্দের স্তা এই দেড় শত বর্ষ কাল কেবল ঘানি টানিতেছে ; 
ইচ্ছ। ও বুদ্ধি-সত্তেও ভার তবাসা এ বিষয়ে উপায়হীন। 

তারতবর্ষের ধন-বল বিনষ্ট না হইলে পৃথিবীর অন্থান্ট জাতির স্টার 

ভারতবাসীও যন্ত্রজাত শিল্প-বাণিজ্যে সম্যক উন্নতি লাভ করিতে পারিত, 

সনেহ নাই। ধন-বল থাকিলে, শিল্প-বাণিজো বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলের 

অভাব হয় না। এ বিষয়ে ইংলগ্ডের শিল্পোনটতির ইতিহাসই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 
উদ্ধ'ত হইতে পারে । মিঃ ক্রুকৃদ্ এডাম্স “সভ্যতা ও বিনাঁশের নিয়ম” 
নামক গ্রন্থে পিখিয়াছেন,_- ৰ 
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ভারতীয় ধনর।শির বিল।তে আমদানি হওয়ায় শুদ্ধ যে উংলণ্ের জাতীয় ধন- 
ভ।গারের পরিপুষ্টি ঘটিয়/ছিল, হাহা নহে: উহাতে জাঠায় উদ্বামশীলতার বুদ্ধি ও 
জাতীয় উন্নতির বেগ দ্রুততর হুইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অবাব!হত পরেই বলের 

লুত ধন বলাতে আনয়নের হুররপাত হয়; তাহার সফলও সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত 
ঈরম্বাছিল। ১৭৬০ থষ্টাবের পরের বিলাতের ল্যাঙ্ক।শায়ারেশুত। প্রস্তুত করিবার 
কল কারখ!লা ও লৌহ নর্দিত দ্রব্াাদির চা অবস্থ। অশ্তাপ্ত হীন ছিল; তখন 
ধ্লাতে ইডেন হইতে অধিকাংশ লোহ নাশ্মবত দ্রব্যাদর অমদ!নি হত; কিন্তু 

: ৭৫৭থ্? পলাশীর যু'দ্ধর পর বিছ্া্থেগে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবন্ভন সংঘটিত হইল। 
উদ্ভাবনী শক্ত জাতীয় জীবনে হৃপ্তভাবে অবস্থৃতি করে|! উদ্দাপন। না পাইলে 

হার ক্ষ্তি হয়না। যত্ত্রাদির উত্ভাবণও মকল সময়ে বাত ফল প্রদান করিতে 
পারে ন1। অনেক বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইবার পর; তাহাদিগকে 
পরিচালিত করিবার শার্তির অভাবে দাঘকাল অকণ্ধণ্য অবস্থায় পাড়া ছল; অথ-বল 

সংগৃহীত রা সেগুলি কাধ্যোপযোগী হয়। প্রভৃত অথ-শক্তির সাহাযোই সকল 
দশে যন্ত্রাদি যথারাতি পরিচালিত হইয়া থাকে । গলাশার যুগের পুর্বে ইংলগডে 

স্যাঙ্কের অবস্থাও অতি শোচনীয় ছিল। কিন্ত পলাশীর পরে বঙ্গীয় রজতের আমদানির 
সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বান্-নমুংহর প্রতিষ্ঠা হইতে লাখিল। টাঁকা জমা হওয়ায় ট!ক| 
থটাইবার দিকে লোকের প্রবৃত্ত ধাবিত হইল। 

যে অর্থবলে ইংলগতীয় শিল্পি-সমাজে নযুগের আবির্ভীব হইল, ই 

ইঙিয়৷ কোম্পানীর কম্মচারীদিগের দৌরাজ্মে আমরা সেই অর্থবলে 
বঞ্চিত হুইলাম। পরন্ত, নানা কঠোর বিধান প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের 



১৯৩ দেশের কথা । 

দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথও কুদ্ধ করা হষ্টল। জাপান, জার্মেনি, মাকিন, 

বেলজিয়ম, ডেনমার্ক ও স্ইজারল্যাণ্ডের লোকে যেসকল স্বিধা লাভ 

করিয়াছিপেন, রাজশক্তির প্রতিকূলতার ভারতবামী মে সকল স্মুবিধা 
অদ্যাপি লাভ করিতে পারিল না। কোম্পানির আমলে আমাদের 
শিল্পোন্নতির পথে কেবল যথাসাধ্য কণ্টকই আরোপিত হয় নাই, উহার 

মন্তকে কঠোর ব্জরও নিক্ষিপ্ত হইয়াচিল। গ্রঁতিহাসিক উইলসন এ কথা 

স্পষ্টই দ্দশীকার করিয়াছেন। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে. এইরূপে ভারত- 

বামীর সর্ধন।শ সংসাধন করিয়াও ইষ্ট হীগুয়া কোম্পানীর অন্ততম 
ডিরেক্টার মি: সেণ্ট জর্জ টকার মহোদয় অল্লানব্দনে বলিয়াছেন)__ 
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ইহার সহ্তি ইংলগ্ডের ভূতপূর্ব সেনাপাত লড উলশ্রী মহোদয়ের 
পশ্চালিখিত উক্ত পাঠ করিলে রাজপুরুষাদগের বচনবাগীশতা আধকতর 

পরিস্ফুট হইবে। | 
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রাজ-শক্তির আন্মকুল্য ঘটিলে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের পুণরভ্যুদয় 
এখনও সম্ভবপর। আমাদের রাঁজপুরুয়েরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের 
শ্রীবুদ্ধি-পাধনে যেরূপ যত্ব-প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভারতবামী কৃষ্ণাঙ্গ 

প্রজার শিন্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্ত যাঁদ তাহার অদ্ধেক যত্বও প্রকাশ 
করিতেন) তাহ! হইলে এদেশের অনেকের অন্নের সংস্থান হইত। নীলের 

বাবসায়ের অবনতি নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টে কত অর্থব্যয় করিয়াছেন, 

সেজনা কত বাপায়নিক পণ্ডিতের নিয়োগ হইয়াছিল, তাহা! অনেকেই 
অবগত আছেন। ভারতে চা-পানের প্রণার বৃদ্ধির জন) কর্তৃপক্ষ'ণটা-দেস” 
নামক কর বঙসাইয়াছেন। রপ্তানি চায়ের উপর এই গুন্ধ বসান হইয়াছে । 

বৈদেশিক ক্রেতাদ্িগের নিকট হইতে “টী-সেস” আদায় কর! হয়। সেই 

শুক্-লন্ধ অর্থ কর্তৃপক্ষ চায়ের বাবসায়ের উন্নতি সাধনের জন্য বায় 
করিয়! থাকেন। চাও নীলের ব্যবসাকে শ্বেতাঙ্গের লিপ্ত আছেন 
বলিয়া এই ছুই ঝারসারের প্রতি গবর্ণমেন্টের ঈদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ 



দেশীয় শিল্পের ধবংস। ১৯১ 

পাইয়াথাকে। এইরূপ অনুগ্রহ যদি দেশের অন্যান্য শিল্প-বাবসায়ের 

“তি প্রদশিত হইত্ব, তাহ হইলে আজ আমাদিগের নিশ্চিত অবস্থাস্তর 
ঘ্টত। কটন-ডিউটি বা কার্পাসকর বাবতে গর্মেন্ট গত ৫ বৎসরে 

এক কোটি টাকার অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু উহার একাংশও 
এবেশীয় বন্ত্র-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্য়িত হয় নাই । তবে ইদানীং 
ঘে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে উৎকৃষ্ট কার্প।সের চাষ করাই বার জন্য কিঞ্চিৎ 

মনোযোগী হইয়াছেন, তাহার কারণ ম্বতন্্। আমেরিকার তূলার বাজার 
পেখানকার ধনশালা ব্যবসায়ীদিগের এক চেটিয়! হইয়া যাওয়ায় ইংলগ্ডের 

তন্তবায়দিগের হাত প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে । তাই তাহা 
ভারতগবণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়৷ তাহাদের এই খাস মহলে ( ভারত- 

বর্ষে ) উত্কষ্ট তুলার চাষ আবাদ করাইতেছেন। ইহাতে যর্দ পরোক্ষ- 
ভাবে আমাদের কিছু লাভ হয়, সে আমাদের সৌভাগ্য-_-সেজন্য গবর্ণ- 
মেন্টের ধন্যবাদ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। 

চামড়ার উপর ইদানীং যে রপ্তানির শুদ্ধ আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার 

মাত্র! যাদ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করেন, এবং সেই অতিরিক্ত শুল্ক হইতে প্রাপ্ত 
অর্থ যদি এদেশে পাশ্চাত্য চশ্ব-পরিক্ষরণ বিদ্যার প্রধর্তনে ব্যয় করেন, তাহ। 

হহলে কত নিরনের অন-সংস্থান হয়, তাহার সংখ্য। কর! যায় ন1। এদেশ 

১ইতে রাশি রাশি কাচ1 চামড়া আমোরকার মহাজনের! লহইয়। যায় এখং 

সেই চন্কে পরিনত ও সুরঞ্িত করিয়া পুনরায় চাঁরিগুণ মূল্যে এই 
দেশেই আনিয়। বিক্রয় করে। রাজপুরুষের! দেশীয় চ্মকারদ্বিগকে বৈজ্ঞা- 

'নক প্রণালী-সম্মত চন্ম-পরিফরণ-কৌশল শিখাইবার চেষ্টা কারলে চশ্- 
ব্যবসায়ে বিদেশ হইতে ভারতে বহু ধনাগম হইত, সন্দেহ নাই। এইরূপে 

অন্যানা রপ্তানি কাচা মালের উপর অতিরিক্ত শুন্ব-স্থাপনে কর্তৃপক্ষ 
লন্ধ অর্থে এদেশের বহু শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। 

কিন্ত এই মুষ্টিযোগে ভারতীয় সকল শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর নছে। 
গার্দেনিঃ আমেরিক। প্রভৃতি দেশের ন্যায় এদেশেও রক্গা-শুদ্ধের প্রতিষ্ঠা 

১ দ্বেশীয় শিল্পীদিগকে বৃত্তিদান (৮০৪০০ ) করিবার ব্যবস্থা করিতে 

হইবে। জান্মন গবর্ণমেন্ট শর্করাব্যবস।য্ীদিগকে প্রভূত বৃততিদান করিয়া 
দেশীয় শর্করা ভারতে বহু পরিমাণে প্রচলিত করিয়াছেন। মার্কিন 
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্্ম্ট রর কাগজের কারখানাগুপির রঙ্গার্থ বৈদেশিক 
কাগজের, উপর খতকর।৷ ৫» টাক হারে শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। 
আমেরিকায় কয়েক বৎসর হইতে তিপির চাষ মারন্ধ হইয়াছে । এই 

শিশু ব্যবসায়ের বক্ষার্থ মাফিন গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে ভারতীয় ভিনি 
ও. তৈলের উপর গরু-শুল্ স্তাপন করিয়াছেন । কাজেই মাকিনে 

“কলিকাতা ওয়েল (0810808 ০1) নাঁমে পরিচিত ভারতীয় তিদি 
তৈলের আমদানি কষিয়াছে। এদেশের শি্প-বাণিজোর রক্ষা করিতে । 

হুইলৈ ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই সংরক্ষিত বাণিজ্ানশাত অনুসরণ, 
. করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এন্দিকে রাজপুক্ষদিগের আদৌ দৃষ্টি 
নাই । এখনও যদি এ বিজয়ে তীহাঁদিগের সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত হয়, তাহা 

হইলে তিশ কোটী গ্রজ। তাহাদিগকে অন্তরের সহিত আদীর্বাদ করিবে। 
ইতিহাস মালোচন! করিলে দেখিতে পাঁওয়! বায়, পাজশক্তির আন্ব-' 

কুল্য ভিন্ন *কোনও দেশেই কখনও শিল্প-বাণিজোর উন্নতি ঘটে নাই। 
, প্রধানতঃ রাজপরিবার ও রাঁজসরকারের প্রয়োজন পরিপুরণের জন্যই 

দেশীয় শিল্পাদির স্ৃষ্টি হয়া থাকে । যে রাজা বিদেশজাত পণ্যপামগ্রীর 

সাহাযো আপনার নকল অতাপ পুরণ করিয়। থাকেন, তাহার রাজো। 
কখনই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভবপর নহে । বর্তমান কালের পাশ্চাতা 

: বণিক্ সম্প্রদায় অনুকূল রাজশক্কির বলেই পৃথিবীর সর্ধত্র আপনাদিগের 
৷ ববাণিজ্যাধিপত্য প্রতিষ্টিত করিতে সমর্থ হইয়াঁছেন। ভারতবর্ষে ও ইংলগ্ডের 

বাণিজ্যাধিপতা রাঁজশক্তির বলেই ঘটিয়াছে। থে জার্মেনির বাণিজোর 

প্রবল আ্োতে আজ ইংরাজ বণিক্ ও শিল্পি-কুল ভাসিয়। যাইতেছেন, 

» গ্রুতিপদে জান্মীন শিল্প ইংলভীয় শিল্পকে পরাস্ত ও স্তানচ্যুত করিতেছে, 

সেই জার্নি যন্দ এক মুর্র্তের জন্য স্বীয় রাজশক্কির সংহরণ করেন, 

- তাহা হইলে এই বিশাল জার্মান বাণিজ্য নিমেষ মধ্যে জলের, তিলকের, 
স্তায় বিলীন হুইয়! যায়, একথা বিশেষজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নঙে। তাই 
আমর! ভারতীয় শিল্প-রাণিজোর উন্নতি-কল্পে রাজ-শক্তির আন্ুকুণা 
-কায়:মানোবান্যে প্রার্থনা করিয়া থাক। কিন্ত শ্বজাতি বাৎসল্য-বশে, 
ইংরাক্স আমাদিগকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে গ্রস্তত নহেন। ইহা 

 'আমািগের সামান্ত ছুর্ভাগ্যের বিষয়,নছে।. 
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স্বদেশী আন্দোলন | 

ইদানীং ভারতবাসীর দৃষ্টি দেশীর শিল্পপণ্যের উন্নতি-লাধনের দিকে 
বিশেষভাবেই পাঁতিত হইয়াছে, একথা কাহারও অধদিত” নছে। বঙ্গ-: 
সন্তান বৈদেশিক দ্রব্যাদি আর সাধ্য-পক্ষে স্পর্শ করিবেন না বলিষ্ঝ): 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন। বোস্বাই, মান্দ্রাজ, মধাযভারত'গু পঞ্জাব প্রভৃতি, 
অঞ্চলের অধিবাদীরাও ব্গবানীর বৈদেশিক দ্রব্য-পরিধজ্নের, গ্রাতিক্জান়্ 
যোগদান করিয়াছেন। এই কারণৈ বিগত শারদীয়। পূজার সময়েও 
বৈদেশিক পণোর ক্রয় বিক্রয় একপ্রকার স্থগিত হইয়। গিয়াছিল॥ বিশে 
বততঃ বিলাতী বস্ত্র প্রায় কেহই ক্রয় করেন নাই-_-অতি স্কুণ কদর্য্য দলীয়. 
বস্ত্র সানন্দে ব্যবহার করিয়াছেন। এখনও অনেকের শ্বদেশীয় বন্তরাদির,. 
ব্যবহারে আশাতিরিকত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। 'ফলতঃ শ্বদেশীয় দ্রব্যের , 
প্রতি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বর্নবাসীর এরূপ আগ্রহ”্আর কখনও দৃষ্ট 
হয় নাই। ইহাতে এখানকার শ্েতাঙ্গ বণিক সমাজ বিচলিত হইয়াছেন, 

এবং গবর্ণমেণ্টকে বৈদেশিক বাণিজা রক্ষার জন্ট অগ্রসর হইতে অনুরোধ 
করিতেছেন) দেশের লোকে স্বদেশীয় বস্তর-ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা, করার 

বোস্বায়ের কলওয়ালার৷ তাহাদিগের অভাব-পুরণের জন্ত ১২. ঘণ্টার 
স্থানে ১৫ ঘণ্টা কল চালাইয়া শ্বদ্েশবামীর, বস্ত্রাভাৎ দূর করিবার জগ 
প্রাণ্পণে চেষ্ট। করিয়াছেন। সেভ শ্রমজীবীদিগকে অতারক্ত পাার-. 
শ্রমিক-দ্বানেও তাহার! বিরত হুন নাই, শ্রমজীবীরাও অতিরিক্ত. 
উপার্জনের পথ সঙ্গুধে উদুক্ত দেখিয়া সান অধিকতর, শ্রম-স্বীকারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দেশবাসীরাও আিরিক্ক মূল। দয় স্বদেশী: বত ব্রন 
করিতে ছিলেদ। সুতরাং ভারতবাসী আপনার জজ্জা আপনি নিবারণ 
করিবে বণিয়া। যে সংকল্প করিয়াছে, তাহ! বুক্ষিত হওয়াই. মস্ভবপর 
দেখিয়া খল-গ্রককতি শ্বেতাঙ্গ. সমাজের স্বদয়ে তীতির সঙণর হইল। 
তাঁহাদিগের প্রতিনিধিশ্বরূপ যোদায়ের হস্ষিদধ উদ অব. ইতি”, 
নামক সংবাদ-পন্রের মম্পাঘক-_. ডি 

১৩ 
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, অর্থাৎ “বোম্বায়ের ক্রীতদাস সম্প্রদায়,” “ভয়ঙ্কর জুলুম” গগবর্ণ- 
মেন্টের হস্তক্ষেপ আবশ্তক” ইত্যাদি শিরোনাম যুক্ত প্তততস্তব্যাপী এক 

স্দীর্ঘ প্রবন্ধ গ্রকাশ করিলেন । এই প্রবন্ধে লিথত হইল যে, দেশীয় 

কঙগওয়ালার। হতভাগা শ্রমজীবীদিগকে প্রত্যহ ১৫ ঘণ্ট। ক!রয়া খাটাইয়! 

লইতেছেন। ইহাতে শ্রমন্ীবিগণ বিশ্রামের ও অন্ঠান্ত গার্ৃস্থয কার্ধ্য 
করিবার, পুক্রকলত্রের স্থুখ-স্থাচ্ছন্দ্ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার বা তাহাদের 
সহিত দুই দণ্ড বিশ্রস্তালাপ করিবার মময় পায় না। এইরূপ বিশ্রামা- 

ভাবে হতভাগ্যদিগের কিরূপ স্বাস্থাহানি হইতেছে, তৎপ্রতি নিষ্টুর 
দেশীয়দিগের দৃষ্টি নাই'। গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন এই ঘোর অত্যা- 

চায়ের নিবারণ সম্ভবপর নহে! অতএব গবর্ণমেন্টের অবিলম্বে একটি 
আইন পাস করা কর্তব্য এবং জাতীয় মহাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া 
ধাহার। শ্বদেশহতৈষণ! প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদ্দিগেরও এসময়ে 

নীরব থাক। উচিত নহে। টাইম্সের মুখে এই কথা শুনিয়া বিলাতের 
শ্রমজীবার দল নাচিয়া উঠিয়াছে এবং ভারত-গবর্ণম্টেকে টাইমসের 
অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্ত গীড়াপীড়ি করিতেছে। ইছাতে ভারতবাসীর 
মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, ম্বঙজগাতি-বৎসল গবর্ণমেন্ট এই 

সুযোগে দেশীয় কলওয়ালাদিগের অস্ুবিধাঞ্জনক কোনও নূতন আইন 

গ্রণধূন করিয়। দেশীয় বন্ত্র-শিল্পের উন্নতির পথে কণ্টক দ্ান করিবেন 
কিনা, একথা কেহই বলিতে, পারেন না। কারণ, গবর্ণমেন্ট মুখে 

দেশীয় বস্তরশিল্পের উন্নতি কামনা করিলেও তাহাদের কার্যে তাহার 

.. বিপরীত ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাই টাইম্সের কথ। শুনিয়া 
সমগ্র তারতবাসী ভীত হইয়াছেন | 

ৰ -বোসারের কাপড়ের ফলের, ু যাগের ধ 'টাইম্দ খা ইত 
হার, রনি হইয়াছে, কিক চা-বাগাষে, কুলিদিগের প্রত কিয়গ ব্যবহার হইয়া 
থাকে, পাত্রের, 'সঙ্গা।দক নও পৃঠগোষকেরা, এক্ষণে তাহ] নম্র বিশ্বড হইঘাছেন। 

কোনও কেও স্বেতাগগ মুখে ব। সংবাধ-পন্ছে মনুঃদগের প্রতি 'সহাছুতৃতি একাশ 



দেশীয় শিল্পের ধ্বংস। | ১৯৪” 

বর্তমান শবদেশী আন্দোলন প্রণঞ্জে বদেশে কল কারথানায় প্রতিষ্ঠার 
দেশের ধনবান্ ব্যক্জিদিগের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই দেখিয়া 

বাহার! কুঞ্জ হইতেছিলেন, তাহারা বোঘাই টাইম্স পত্রের হুঙ্কার শরধণে 

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছেন । বিলাতী৷ কলের মন্কুর'দগের উপর ভায়তের 

মজুরদিগের অপেক্ষা অধিকতর জুলুম হুইয়! থাকে | কিন্তু সেদিকে ভৃষ্টি 
নিক্ষিপ্ত না হুইয় বিঞাতী ব্যবসায়ীদিগের শুভ দৃষ্টি ভারতের কলের 
মজুরদিগের উপর পতিত হইয়াছে এবং তাহারা ভারত-গবর্ণমেপ্টকে 
ভারতীয় শ্রমঞ্জীবীদ্দিগের কার্যকাল হাস করিবার আইন প্রণরলেক 
জন্য পীড়াপাড়ি করিতেছেন-__ইহ। দেখিয়া এখন বঙ্গবাসী বু'ঝয়াছেন 
যে, বাঞ্পীয় বলে পরিচালিত কল কারখানার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা গ্রাম্য 
তন্তবায়দিগফে উন্নত প্রণালীর তাতের সরবরাহ করিক়া সন্তায় বন্তবন্ধন 
কার্যে সহায়তা করিলে আমাদিগের দেশে অধিকতর সুফল ফলিবে। 
কারণ, বাচ্পীয় বলে পরিচাপিত. তাতের জন্ত সমস্ত খরচ সমেভ 
প্রতি তাতে এক হাজার টাঁক। করিয়! ব্যয় পড়ে এবং তাহাতে মোট! 

কাপড় প্রত্যহ ৭ জোড়া ও সরু কাপড় অনধিক চারি জোড়। গ্রন্তত 
হইয়! ধাকে.। পক্ষান্তরে ৩০।৪০ টাক! মুল্যের এক একটি দেশীয় ফ্লাই 
শাটুল ( ঠক্ঠকি ) তাতে প্রত্যহ অন্ততঃ ১২ হইতে ১৫ হাতি পর্যাস্ত 
মিহি কাপড় প্রস্ত্রত হয়, ইহ! অনেকেই পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন। 
আবার মাটিতে গর্ত করিস! তাত না বসাইয়া কাঠের ফ্রেমের উপর 
বসাইলে প্রত্যহ কুড়হাত পর্ধাস্ত কাপড় প্রস্তত হইত্তে পারে। এরূপ 
অবস্থায় এক হাজার টাক! ব্যয়ে একখান! বিলাতী তাত ন। আনাই 

২৫ খানা ফ্লাইশাটল বা ঠুকঠকি তাত কিনিয়া কাজ চালাইতে গারিলে 
বাঙ্দীয় শাক্তকে পরাজিত কর! কিছুমাত্র অপস্তব নছে। একথার 
প্রাণ স্বরূপ ইও্ডিয়ান ইকনমিষ্ট পত্রে কিছুদিন পূর্বে একবার যাহা 
লিখিত, হইয়াছিপ, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।-- . 
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করিয়াছি নিরতত হন নাই । খভুরধিপকে দেখীর জিওয়ালাধিগের বিজ বিযোহ ও 
বাগ হা্গাম। পযন্ত কন্ধিতে উত্তেজিত ক্িয়াছিলেন ধলিগাও এক!শ গাইয়াছে ! 
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5১৮৯৬ সালে মধোগুদেশের কোনও ক্কাপড়ের কলের মানেজার এ প্রদেশের 

চেগ্ব।রূস অন কমার্ন নামক ব্যবদার়ী সমিতিকে লিখিয়। জানাইয়াছিলেন যে, গত 
€ বৎসরের মধে। হৃস্তচালিত তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতার অনধর্থ হইয়। কানপুরের 
দুইটি কাপড়ের কলের কর্তারা কলের কাজ বদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হস্ত- 
চালিত ভাতের সাহাযে থে যন্ত্র-শক্তিকেও পরাস্ত করিতে পাঁর। ধায়, ইহা তাহারই 
প্রকৃষ্ট উদ্দাহছরণ |” 

ইছার উপর আজকাল দিন দ্রিন যেরূপ উন্নত শ্রেণীর তাত, চরকা! 
ও টান! তৈয়ারি করিবার যন্ত্র এদেশে উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহাতে 

সুব্যবস্থা পূর্বক চালাইতে পারিলে কলের অপেক্ষ দেশীয় তাতে সস্তায় 
কাপড় প্রস্তত হইতে পারবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পার! যায়। অস্ত 

যে দেশে তত্তবায়ের সংখ্য। কম বা শরমজীবীর্দিগের পারিশ্রমিকের হার, 

অত্যন্ত অধিক, মে দেশে বাম্পীয় শক্তির সাহায্য না লইলে স্থলভ মুলো 
পণ্য নির্মাণ হুঃসাধ্য হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে পারিশ্রমিকও 
যেরূপ গ্ুলত, তন্তবায়ের সংখ্যাও সেইয়প অপরিমিত। এ অবস্থায়, 

এদেশে বাম্পীয় যদ্ত্রের সাহাযো বস্ত্রবয়নের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় 

না। বিশেষতঃ কণের সাহাযো ২* নম্বরের অপেক্ষ! সুক্ষ সুত্রের বন্রধয়ন 

করিতে গেলেই গবর্ণমেন্টকে শতকরা ২॥০ টাক বা মূলধনের উপর 
শতকরা প্রায় ৭টাকা হিসাবে কর দিতে হয় *_ হস্তচালিত .তীতে 
কাপড় গ্রস্তত করিলে এই করের দায়ে নিষ্কৃতি লান্ত করা যায়। হাতের 

তাতে কারবার ফেল হইবার আশঙ্কাও অন্ন। তত্র হহাও ম্রণ রাখা 
কর্তব্য যে, কলকারখানার বিস্তারে দেশের লোকের শিল্প-বুদ্ধি বিকশিত 

| ₹ৃইবার পথ কণ্টকিত হয়) দেশে কেবল শ্রমজীবীর সংখা। বুদ্ধিপায়, শিল্প- 

জীবীদিগের অবনতি ঘটে। তাহার পর মূলধন-ওয়ালাদিগের সহিত. 
শ্রমজীবীদিগের যেরূপ অনস্ত কলহ ইউরোপে আরম্ত হইয়াছে, এদেশে 
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দেশীয় শিল্পের ধবংস। ১৯৭৯ 

নেইরূপ কলহের সুক্রপাত করিয়। ফল কি? এই সকল কাবণে বুদ্ধিমান 
বাক্তি মাত্রেই দেশীয় হস্তচালিত তাঁতের প্রসার বৃদ্ধি দেখিতেই কামন৷ 
করেন। তখ্েষদ্দি নিতান্তই বাম্পীয় শক্তির সাহাষা-গ্রহণ করিতে হয়, 
তবে ছোট ছোট এপঞ্রিনের সাহায্য গ্রহণ করিলে, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবন! 

নাই। দেশের লক্ষপতিগণ হয়ত এ কাধ্যপ্রণালীর মমর্থন করিখেন 
না, হয়ত তাহার। অধিক মূলধন খাটাইয়া বড় বড় কলকারখানা স্থাপন 
করিবার দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের 

প্রচুর অর্থলাভ হইলেও বঙ্গের সাত প্রক্ষ তাতির কোন উপকার হইবে 
না, একথা মধাবিন্ত লোকে কখনই ভূলিতে পারিবেন না। * 

বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতে প্রায় ১৯৭টি কাপড় ও স্ৃতার কল 
কারখানায় প্রায় ১৭ কোটি টাক খারটিতেছে এবং তাহাতে ৫৮ কোটি 

পাউণ্ড ( আধসেরে এক পাউও্ড ) তা ও ৫৫ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত 
হইতেছে । ৫৮ কোটি পাউও্ড হৃভার মধ্যে ২৩* কোটি পাউও চীন 
প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়, ১৩, কোটি ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালার! 
বন্ধজবয়নের জনা গ্রহণ করেন, ও ১৯ কোটি পাউও সুতা গ্রাম্য তত্তবায়ের! 
হম্তচালিত তাতে বন্ত্রবয়ন করিবার জন্য ক্রয় করিয়। থাকে । তত্র 

বিলাত হইতে যে সততা আসে, তাহার মধ্যেও প্রায় ৩ কোটি পাউও সুতা 

গ্রাম্য তাতেই ব্যবহৃত হয় । সুতরাং গ্রাম্য তাতে মোটের উপর ২২ 
কোটি পাউওড বা ভারতীয় কাপড়ের কলের প্রায় দ্বিগুণ সুতা ব্যবন্ৃত 
হয়' সুতরাং শুদ্ধ হস্ত- চাপিত তাতে এদেশে প্রতি বংসর প্রায় ৯০ 

৮ শসার - ্পা্ঞ্প, +ব 

* এবিষয়ে বরোদ| রাঙ্জোর অন্যতম সচিব সিবিজিয়াম বাবু রমেশচন্ত দত্ত 
ও কলিকাতা৷ আটস্কুলের অধাক্ষ হাতেল সাহেবও এই মতের পক্ষপাতী । . হ্যান্ডেল 
সাহেবের মত দ্থ।নাভ্তরে উদ্ধত হইয়াছে। এগুতে রমেশ বাবুর অভিমতের একাংশ 
তাহার বারাণণী শিল্প সমিতির বন্তত। হইতে উদ্ধৃত হইল।-- 
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১৯৮ দেশের কথা। 

€কাটি গজ বন্ত প্রস্তুত হুইয়| থাকে, এরূপ অনুমান অসল্গত নহে। ফলত: 
এখনও ভারতে দেশীয় কলের কাপড়ের অপেক্ষ' হস্তচাণিত তাতেই 

অধিক পরিমাণে বন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে । আরও দুইশত নূতন কাপড়ের 
কল স্থাপন করিতে ন! পারিলে কলের কাপড় পরিমাণে তাতের 

কাপড়ের সমকক্ষত1 করিতে পারিবে ন। ! বিলাত হইতে প্রতিবৎসর 

২১৬ কোটি গজ কাপড় এদেশে আদে। ওঁ পরিমিত কাপড় এদেশে 
কল কারখানার সাহায্যে উৎপাদন করিতে হইলে অন্ন ত্রিশ কোটি 
টাক! মূলধনের প্রয়োজন । কিন্তু সরকারি তালিকায় দরষ্টিপাত করিলে 
জান! যায় যে, গত দশবতসরে আমাদের দেশের লোকে কল কারখানায় 

তিন কোটি টাকার অধিক মুন্ধধনের নিয়োগ করে নাই! অতঃপর 
গ্রতিবংসর তিন কোটি টাক] করিয়া মৃণ্ধন গ্রায়োগ করিতে পারিলে 
দল বংসরে ত্রিশ কোটি টাক! মুলধন কলকারখানায় নিষুক্ত হুইয়! 
বিলাতা বন্ত্রের অভাব সম্পূর্ণভাবে দুর করিতে পারে। অবশ্ঠ এদেশের 
বড়লোকদিগের চেষ্টায় যে এ টাক! সংগৃহীত হইতে না পারে, তাহা! 
নছে। কারণ, তাহাদের প্রায় ৫* কোটি টাক! কোম্পানির কাগজে 

আটক হইয়! রহিয়াছে, তত্তিন্ন ব্যাঞ্চ প্রভৃতিতে যে টাক] গচ্ছিত আছে, 

তাছার পরিমাণও নৃযনাধিক ২০ কোটি হইবে। কিন্তু সম্মিলিত মৃূলধনে 
কলকারখানা কার্য সুচারুরূপে পরিচালন করিবার কৌশলে এদেশ- 

বাসীর তাদৃশ অভিজ্ঞত| না থাকায় লোকে সহজেই কলকারখানার 

কাছে টাক ফেলিতে ভীত হয়। পক্ষান্তরে গ্রাম্য তত্তবায়দিগের 
সাহাযো বন্তরব়ন করাইবার জন্ত সাধামত অর্থ-ধ্যয় কর! অনেকের পক্ষেই 
কষ্টকর বা আশঙ্কার্নক হইবে ন|, একথ|! অনায়াসে বল! যাইতে পারে। 

সুতরাং যে দিক দ্রিয়াই দেখি. ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে কলকারখানার 
ছান্ধাঘয় ন! পড়ি উদার এক দশমাংশ অর্থ-বায়ে গ্রাম্য তত্তবায়দিগের 
দ্বারা, উন্নত গ্রণালীর তাঁতের সাহাযো বস্ত্রব়ন করাইতে যন্ গ্রকাশ 

ক্করইি অধিকতর সহজ ও ফলপ্রদ হইবে, মলোছ নাই। সরকারি 
ৃ বেরি যাকে মধ্যবিত্ত বাক্িদিগের প্রায় ১১ কোটি টাক! জমা আছে । 
ইহার রব! হতে ছই কোট টাকা দেল তাতে ব্-নির্মাণের জন 
নিগোজিত্ত হইলেও সাহা, কাজনক হইয়ে লা। এলে সাগ রাখ) 



দেশীর শিল্পের ধরংস ১৯৯ 

উচিত যে, এই বঙ্গদেশের রমণীগণের চরকার ৃতায গ্রাম্য তত্তবার়ের! 

এককালে এক্প প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র গ্স্তত করিত যে, উচ্থাতে ঘমগ্র 
দেঁশবাপীর লজ্জা নিবারিত হইয়া! বিদেশ হইতে বার্ধিক ১৬ কোটি টাক 
স্বদেশে আনীত হইত! বর্তমান সময়ে গ্রামা তপ্তবায়দিগের সাহায্যে 
ব্রনের যথারাতি ছেষ্া করিতে পারিলে পূর্বের স্তায় বিদেশ হুইন্ডে 
বার্ষিক ১৬ কোট টাক! শ্বদেশে ন! আম্ুক, স্বদেশেয় ১৬ কোটি টাকা 
প্রতি বৎসর বিদেশে যাইবে না, ইহা! নিঃনন্দেছে বল! যাইতে পারে। 

বিগত ১৯*১ পালের আদম জুমারির হিসাবমতে বঙগদেশে কর্মক্ষম 
(8০৮৪1 ₹০70.615.) তাতির সংখা। ৩ লক্ষ ১৫ হাজার, যুগীর সংখ্যা 

৯, ভাজার ২১৮, চিকের ( ছোট-নাগপুর অঞ্চলবাসী তন্তবায়-জাতির ) 
সংখা! ৯ হাগার ৩ শত, পানের (উদ্ভিষা। ও ছোট-নাগপুর অঞ্চলের 
তন্তবায় জাতির ) সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭ শত। ইহাতে অকর্মণ্য 
বালকবাঁলিক! ও বৃদ্ধবৃদ্ধার মংখ্। ধরা হয় নাই , এই হিনাবে দৃষ্ট হইবে 
যে, বন্-বয়ন যাহাদিগের জাতি-গত ব্যবসায়, এরূপ কর্মক্ষম হিন্দুর সংখ্যা 
অথ বলদেশে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত। তিন মুদলমান বন্ত্রবয়ন* 
রারসায়ী জাতির মধ্যে কর্মক্ষম পুরুষ ও জ্ীলোকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩২ 
ছাত্বার ৩ শত। নুতরাং সমগ্র বঙ্গে হিন্তু ও মুসলমান কর্মক্ষম তন্ববায়ের 
মংখা| সর্ববগুদ্ধ ১* লক্ষ ৬ হাজার ৫ শতের নুন নহে, একথা অনায়াসে 
বল! যাইতে পারে। এস্কলে “কর্দাক্ষম বলতে যাঁহাদ্দিগকে জীবিরা- 

ভ্জনের জন্ত বারমাস খাটিতে হয়, তাহা দিগকেই' বুঝিতে হইবে। এই 
৯? লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত তদ্বায়ের মধো ১ লক্ষ ৩* হাজার ৮২৮ জন 

ন্বোর! ও মালিক, ৮৫ হানার ৪১৭ এন তাতি, ৪৪ হান্ধার ৯৫৯ জন ধুগী, 

৯ ছানার ১৫২ জন পান ও হাঞ্ার ৫৩৬ জন চিক ঝ সর্বরুদধ খল 

৭২ হাজার ৮৯২ স্বন তাত চালাইর] দ্রীবিকার্জন করে|... 
কিন্তু আদম হথমারির হিসাব মতে অথণওড বঙ্গদেশে, রর ৪ লক্ষ 

২ হাজার ৭১৬ জন. পুরুষ ও রমণী বর বয়ন-জার্ধ্ে নিযুক্ত আছে। 
তত্র পায় ৪9/+. ছার রন আংশিক তাত, চালাইয় ও আংশিক 

চায় করির! জবিক] মংগ্রহ রুরে। নুততাং রপিস্তে স্ইবে যে. রন্র-বরদ 

বাছাদের ঠপভৃক ব্যবলায় নহে, এরূপ ৯ পক্ষ ৭৭ ছাঙ্জার জন নয়নারী 



২** দেশের কথা । 

তন্তবার-বৃত্ত অবলম্বন করিয়াছে । ইহার পর বিগত কয়েক মাসের 

হ্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গদেশের অনেক জেণার বহু তন্তবায় কুলি-মজুরী 
ও চাকরি ছাড়িয়া আবার পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে ৷ ইহী- 

দিগের সংখা। গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশে বস্ত্র বয়ন-ব্যবপায়ে লিপু নর-নারীর 
সংখা। নৃনাধিক পাচ লক্ষ হভণে. বলা যাইতে পারে । তথাপি বর্তমান 
সময়ে প্রায় ৭ লক্ষ কন্মক্ষম হিন্দু মুসলমান তত্তবায় কুলপরম্পরাগত বৃত্তি 

পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। 
এই ৭ লক্ষ লোকের সাহযো ৪ লক্ষ ঈন্নত প্রণাপীর তাত চলিতে 

পারে। পক্দিগ্রামে কাষ্ঠ বেরূপ স্থবলভ ও শ্'্ধর্দিগের পাগ্শ্রমিক 
যেব্ধপ অর্প, তাহাতে ফ্লাই শাটুপ তাত নির্মাণ করিতে গড়ে ১৫ টাকার 

অধিক বায় হয় না। ইহার উপর প্রতি তাতের জন্য ১৫ টাকার 
.করিয়! হাতা লাগিবে ৷ গড়ে প্রতি তাতে ৩৫ টাক! করিয়া ব্যয় ধরিলেও 

৪ লক্ষ তাতের জন্য ১ কোটি ৪০ হাজার বা ১॥ কোটির অধিক টাক! 
বারিত হইবে না। তত্তিন্ন দেশে যে নুনাধক ৩ লক্ষ সাবেক ধরণের তাত 
আছে, তাহাদের সংস্কার করিয়া সেগুলিকে উন্নত প্রণ।লীর তাতে 

পরিণত করিলে ৪০ লক্ষ হইতে ৫* লক্ষ টাক। পধ্যন্ত বায় হইবে। 
কলিকাতার আর্ট স্কুলের অধাক্ষ হ্যাভেল দাহেবও এই মত প্রকাশ 

করিয়াছেন । ফল কথা, ২ কোটি টাকা মূল ধনে অনুযুন ৭ লক্ষ উন্নত 
প্রণালীর তা বঙ্গদেশে প্রচলিত হইলে বৎমরে (প্রতি তাতে প্রত্যহ 
৬ গঞ্জ হিসাবে ৩ শত দিনে ) অন্যান ১২৬ কোটি গজ কাপড় অনায়াসে 

 প্রস্তত হইতে পারিবে! বাঙ্গাল! দেশে বিলাতি কাপড় ইহার অপেক্ষ। 
অধিক আমদানি হয় ন|। কিন্তু এই ছুই কোটি টাকা! মূল ধনে বাম্পীয় 
এঞ্জিনের বলে পরিচাপিত কাপড়ের কল স্থাপন করিলে তাহাতে বনরে 

আট কোটি গ্রে অধিক কাপড প্রস্তুত হইবে কি না! সনোহ] * 

* এইরূপে কলের পরিবর্তে ঠাত চলিলে যে দেশের লক্ষ লক্ষ তত্তবায়েরই 
অন্নের সংস্থান হইবে, তাহ] নহে; তাত, চরকা। প্রভৃতি বস্ত্র-বয়নের উপকরণ সমূহ 

নির্মাণ ক'রয় দেশের. সহত্র সহস্র হৃত্রধর, 'জর্মাকার, প্রভৃতি শিজী জীবিকণঞ্জনের 

সুবিধা পাইবে ।  অনযানা দেশীয় শিল্প-পণোর প্রচার ও বৃদ্ধির সহিত শিল্পজীবী 
জাতিদিগের আবার পূর্বের স্তায় পৈতৃক বাব্সাণে জীবিক!জ্ন. চলিবে। এউরূপে 
চাষ ও. চাকরি, প্রতি এই সক্ষর কারকর জাতির দৃষ্টি কমিলে, তাঁহ। কৃষক, 
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ন্বখের বিষয়,দেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিমান লোকেরা! আবার দেশীয় তাত 
চালাইবার জগ ম্মাগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন । অনেক গলায় জোলা- 
যুগী ও তাতি তাহাদের পরিত্যক্ত পৈতৃক ব্যবসায় পুনর্ধার উৎসাহ 

নহকারে অবলম্বন করিতেছে । ধাহাদের শিল্পবুদ্ধি এত দ্রিন প্রন্প্ত ছিল, 
তাহার। এখন নৃতন নূতন তাত, টান! গ্রস্ত কারবার কল, চরক1 ও 

বিবিধ শিল্পপণা ' নির্মাণে অপুর্ব দৃক্ষতা- ধরকাশ করিতেছেন । * বৈদেশিক 

পণ্যের পরিবর্ধন-পূর্বক স্বদেশীয় দ্রব্য বাবহারে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় বুসংখাক নিরল্লের অন্ন-সংস্থান হইয়াছে । এক্ষণে গাজপুরুষের! 

যদ্দি দেশের লোকের শিল্লোন্নতির চেষ্রায় সামান্ত সাহাধা করেন, তাহ! 
হইলে এদেশের দীর্ঘ কালের দারিপ্র্য অল্প দিনের মধ্যেই বহুপরিমাণে 

দূরীভূত হইবে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ও নিতা অর্দাশনে ক্রিষ্ট জনগণের জঠর 
জাল! বছ পরিমাণে ভান পাইবে। ছুর্ভিক্ষ-কমিশনর মন্তব্যেও বনবা 

দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় শিল্পা্দির পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে । 
আমাদের গবর্ণমেন্টও মুখে বুবার বলিয়াছেন যে, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের 
উন্নতি সাধিত না হইলে দেশের ছুর্ভক্ষের আশঙ্ক! ঘুচিবে না মনে মনেও 
তাহার কিয়ৎ পরিমাণে ভারতীয় শ্ল্লোন্নতির বাসনাই পোষণ করিস! 

থাকেন) কিন্তু বিলাতী শিল্পীদিগের ভারতীয় ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবার ভয়ে 
তাহারা এবিষয়ে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন না। অল্প অল্প 

মণীজীবী ও রাজ-সেবক মধ্াবিত্ত গৃহস্থগণের পক্ষে সামান্য মঙ্গলৈর নিদান হইবে না। 
সেই নঙ্গে আধ লাভজনক কাপপানের চাও দেশের মধ্যে বৃদ্ধি গাইবে, তাহাতে 
দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। 

* হাভেল সাহেব বাঁরাপলীর বিগত ১৯০৫ সালের শিল্প-সমিতির অধিবেশনে 
বন্ত তাকালে বলিয়াছেন, | 
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২০২ দেশের কথ! । 

করিয়৷ ৫* বৎসরে ভারতের শিল্প-বাণিজোন্নতি ঘটিলে আমাদের রাজ. 
পুরুষের! কি ছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না; কিন্তু বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে 
আপনাদের পোচণীয় আস্থার প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আাকুষ্ট হওয়ায় 
তাহারা যেরূপ দৃঢ়ত! ও ক্ষিপ্রতার সহিত দেশীয় শিল্পের উন্নতি-বিধানে 
অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের কর্তৃপক্ষের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার 

হইয়াছে। তাহারা প্রথমে আমাদের দেশী আন্দোলনকে “বাঙ্গালীর 

হুভুগ” ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমণঃ উহার বাপকতা ৪ 

গভীরত| হ্বদয়ঙগম করিয়া অনেক রাজপুরুষের চিত্ত-চাঞ্চলা উপস্থিত 

হইয়াছে । . বিলাতী বাণিজ্যের ক্ষতি-দর্শনে বিচ'লত হইয়া তাহার। 

নিত্য অর্ধাশন-ক্রি্ট ভারতবাসীর যন্ত্রণা বিশ্বৃত হইয়াছেন । এখন স্থ- 

জাতীয় শিল্পিকুলের অন্ন-চিন্তাই তাহাদিগের চিত্রক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে অধি- 

কার করিয়াছে। তাই তীহারা নাঁনা ছলে--কথনও শাস্তি-রক্ষার 

বাপদেশে, কখনও দরিদ্রের গ্রতি সহানুভূতি দেখাইয়, কথন ঝ1 অবাধ- 

বানিজোর দোহাই দিয়! শ্দেশী আন্দোলনের নেতৃবুন্দকে ও তাহাদের 

সাহায্য কাঁরী দেশের যুবক সম্প্রদায়কে নানারূপে নিগৃহীত করিতে অগ্রসর 
হুইয়াছেন। জমিপারদিগকেও ভয় .দেখাই॥া এই আন্দোলন হইতে 

বিরত করিবার চেষ্টা হইতেছে ' বরিশাল, সিরাজগঞ্জ ময়মনসিংহ, মাদারি- 

পুর, রঙ্গপুর, নোয়াখালি, ঢাক! প্রভৃতি স্থানে যে সকল তয়াবহ কাণ্ডের 

অভিনয় হইয়াছে, তাহ] সংবাদপত্রের সাহাযো এখন কাহারও অগোচর 
নহে। ইহার সহত সেকালের ইষ্ট ইঙ্ডয়! কোম্পানির ভূতাদিগের 
আতাচীরের কতদূর তুলন। হইতে পারে, তাহ! রাজপুরুষেরা একৰার 
স্থিরচিত্তে ভাবিয়। দেখিলে নিশ্চিত লঙ্জিত হইবেন। সেকালে ঢাকায় 

ও বাখরগঞ্জে দেশীয় শিল্পের মুলোচ্ছেদ করিবার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, 

আর একালে বরিশাল ও সিরাজগঞ্জে স্বদেশী আন্দোলনের দমনের জন্ত 

গু্খ। ও আসাম পুলিসের যাহাযো নিরী€ প্রকৃতিপুষ্জের উপর য়েন্ধুপ 
| ক্কাত্যাটার হুইয়াছে--রিলাতে ১৯শ শতাব্দীর প্রারস্তের কোকের! আপনা- 

দের বন্ধ-শিল্পের রক্ষার জন্ত ভারতীয় বন্তর-পণে/র ক্রয়-বিক্রয় কাঁরীকে 
গুঞতর আর্দ দে দরস্টিত করিরার বাবস্থ। বিধিবদ্ধ করাইয়া কিরণ 
.গৌঁযরান্বিত হুইয়াছিলেন; আর এই বিংস্থ শতাবীর গ্রারন্তে তারতরাপী 
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স্বদেশীয় শি্প-রক্ষার জন্ত সামান্য চেষ্টা করিম! কিরূপ লাঞ্ছিত হইতেছে, 
তাছাও. রাজপুরুষদিগের একবার ভাবিয়া দেখ। কর্তব্য ।. কস্তূ 
তাহাদিগের সে সকল কথা এখন ন্থৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে ন1) অথবা! 

মে ধকল কথা ভাবিবার তাঁহারা অধর পাইতেছেন 1 
শিল্পীদিগের অর্দাশন-ক্িষ্ট মুখ যখন তাহাদিগের মনে পড়িতেছে, তখম 
'তা ধানের দয়া, ধর্ম, স্ঠায়- বুদ্ধি প্রভৃতি সংগ্রবৃত্তির শক্তি মন্গীভূত হই- 
তেছে। উত্তর ভারতের কোনও সাধুপুরুষ যথা থই বলিয়া! গিয়াছেন,_ 

“গেট দিয়ো বড়ো! পাপ দিয়ে হ্যায় ।৮ 

অর্থাৎ ছে ভগবান ! অনেক সকাধ্য করিব বলিয়া সংকল্প করি) কিন্তু 
এই পোড়| পেটের জন্য দে সকলের একটিও করিতে পারি না। তুমি 

যে পেট দিয়াছ, তাহ! হইতেই সকল পাপের উৎপত্তি হইয়াছে 1” 
ইংরাজ রাজপুরুষের। শ্বজাতীয় শিল্পীদিগের অন্ন-রক্ষার জন্য যেরূপ 

চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকে ও আত্মরক্ষার জ্ন্ত, দেশবাসীর অন্ন-সংগ্র- 

হের উপায় করিবার জন্য সেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে" এই 
চেষ্টা আমরা ওঁদাসা গ্রকাশ করিলে আমাদগের আস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
বিলুপ্ত হুইবে। ইংরাঁজ বাহুবলে বলীয়ান, আমাদের বাহুবল নাই, 
এরুথা সত্য। কিন্তু বাহুবল অপেক্ষা মানপসিক বলের শ্রেষ্ঠত। সকলেই 

স্বীকার করিয়। থাকেন। আমর! যদ্দ মানসিক বলের পরিচয় দিতে 
অগ্রসর হই, সহ রেশ স্বীকার করিয়াও ধীর ও সংযত ভাবে কাদেশি- 

গ্রহণ ও বিদেশি-বর্জনের প্রতিজ্ঞ অঙ্কুপ্ন রাখিতে চেষ্টা করি, যদি আমা- 
দের বিলাসিত। ও ক্ষণিক মোহ হাস পায়, ত্যাগ আমাদের অঙ্গের ভূষণ 
হর, শ্বদেশের অর্থ বিদেশে (্ররণ করিতে হাদয়ে দারুণ বাথার সর 

হয়, তাহা হইলে ইংরাজের পণ্ত-বল আমাদের নিকট নিশ্চিত পরাস্ত. 
হুইবে। এই কঠোর সাধন! ভিন্ন আমাদের রক্ষার অগ্ঠ উপায় আর নাই! ।: 

কোনও দেশেই রাজপুরুষের! কখনও অসির বলে প্রজার হাদয় অয় 

করিতে পারেন নাই । রাছ্বলে কখনই লোকের অন্তনিহিত স্বদেশশ্রীতি 

ও উচ্চাকাজ্জার অস্কুর বিনষ্ট হয় না । অত্যাচারে ক্থনও কোনও দেশে 
সৎকার্ধোর দমন হয় নাই। সকল দেশে নির্যাতনকারীদগ্রকেই পরি- 

ণামে পরাভর স্বীকার করিতে হইয়াছে । এক্ষেত্রেও তাধাই হইবে।' 



৪ দেশের কথা । 

কারণ, স্বদেশী আন্দোলন সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত ও ধর্মসঙগত ব্যাপার। 
বাহার! ইহার দমনে যত্ব গ্রকাশ করিতেছেন, তীহারাই আন ও 

ধর্ম লঙ্খন করি.তছেন। কিন্তু এই বিংশ শতাবীতে ইংলগ্ডের 

স্ুসভা শাসনে এ অন্যাচার কখনই দীর্ঘকাল ক্যায়ী হইতে পারিবে 
না, এ অতাচারে গদেশী আন্দোলনেরও কোন ক্ষতি হক্টবে না) 

বরং ইহাতে আন্দোলনের শক্তি বাড়িবে। রাজপুরুষদিগের জুলুমে 
মৌখিক আন্দোলন কিছু কমিতে পারে, কিন্তু যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, 
তাহাতে শদেশী পণো লোকের আত্ত্রক অনুরাগ কিছুতেই কমিবে 
ন। ' তথাপি ধাহারা মনে করেন যে, বাহুবলে আমরা ইংরাজের অপেক্ষা 

হীন বলিয়া আমাদিগের চেষ্টা নিশ্চিত ব্ফিল হউবে, তাহাপ্দগের জন্ত 
আমা স্বগীয় বঙ্িমচন্ত্রের কয়েকটি সারগর্ভ উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি,-- 

'মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ, তথাপি হন্তী অথ প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে 

শাসিত হইজেছে। অনুষ্যে মন্তষো তুলনা কররয়। দেখ, যে নকল পার্বত্য বন্তজাতি 
হিম।লয়ের পশ্চিম ভাগে বম করে, পূথবীতে তাহাদের ন্যায় শরীরিক বলে বলবান্ 
কে? এক «কন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে আ.নক দেলর গোরাকে ঘূর্ণামান 
হইয়। আঙ্গুর পেপ্তার আশ| পরিত্যাগ করিতে দেখ! গ্রিয়াছে। তবে গোর! সমুদ্র পার 
হ্ইয়। আ।পিয়। ভারত অধিকার করিল--কাবুলীর সঙ্গে ভারতের কেবল ফল-বিক্রয়ের 
সম্বন্ধ রহিলি কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরাজের। শারীরিক বলে লঘু। 

শারীপিক বলে শিখেরা ইংরাজ অপেক্ষা বলিঠ, তথাপি শিখ ই'রাজের পদানত। 
শ।রীরিক বল বাহুবল নহে । 

“উদ্নাম। একা, নাহস এবং অধানসায় এই চারিটি একত্র করিয়া! শারীরিক বল 

বাবার করার যে ফল, হাহ।ই বাহু-বল। যেজাঠির উদ্যম, একা, সাহস, এবং 
অধাবন!য় মাছে, তাহাদের শারীরিক বল খেমন হটক নাকেন, তাহ।দের বাহুবল 

আছে। এই চারিটি বাঙ্কালীর কোন কালে ন|ই, এজন্য ব।্গ।লীর বাছ্বল নাই, 

কিন্তু সামাজক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গ।নী চরিত্রে সমবেত হইবার 
অ-মন্তাঁবন| কিছুই নাই । 

“বেগবৎ অভিলাষ হৃদয় মধ্যে থাকিলে উদ)ম জন্মে। অভিলাবমাত্রেই কখনও 

উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এক্ধপ বেগল।ভ করে ফে, তাহার অপূর্ণাবস্থ। বিশেধ 
ক্রেশক্ষর হয় তখন অভিলধিতের প্রাপ্্বর জন্যউদাম জন অভিল-যের অপুর্তি জন্য 
ধে রেশ তাহ।র এমন প্রবলত! চাছিযে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলন্তের যে হুখ, তাহ; 
তদাবে মুখ বলিয়! বোধ হয় না। এরূপ নেগযড কোন অভিলাষ বাঙ্গালীর দয় 
স্থান পাইলে টদ।ম জম্মিবে। 

“খন বাঙালীর হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন 



দেশের আয়-বায়। ২০৫ 

বাঙ্গালী মাত্রেরই হাদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল খালা 
ই তজ্জন্ আলস্টুন্ুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদামের সঙ্গে একা মিলিত হইবে। 

“দাহসের জন্ত আর একটু চাই ।. চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ, আরও 
প্রবলতর হইবে । এত প্রবল হইবে যে, তজ্জগ্ প্রাণ-বিসজ্জনও শ্রেয় বোধ হহবে। 
তখন সাল হইবে। : 

যদি এই বেগরৎ অভিল।য কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবস।য় জন্মিবে। 
অতএব যদ কখন (১)বাঙ্গালীর কোন গ্গাতীয় স্খের মভিলষ প্রবল হয়, 

(২) ষদি বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে দেই অভিলাষ প্রবল হয় (৩)যদি সেই প্রবলত। 

এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (9) যদি সেই অভিলষের 
বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালীর অবশ্য বাঁতবল হইবে। 

“বাঙ্গালীর এন্সপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে 
পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে ।১--বাঙ্জালীর বাহুবল”-_ 
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ। 

দেশের আয়ব্যয় 

-১০৯০০- 
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117. /127/5,19000810 00107115510101, 070 [6017, 

যে দেশে ২২ কোটা প্রজার মধো দশ কোটা প্রজা সভিক্ষের বৎসরেও 
অদ্ধীশনে কালযাপন ও তুর্ভি্কালে দলে দলে গ্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য 

হয়, যে দেশকে স্বপ্নং ভারত-সচিব পর্যান্ত ৬০) *৬19 [১০07 ০০4৮7, 

1পিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, সেই দেশের শালন কাধ, যত স্বন্নবায়ে সম্ভব), 

'ম্পন্ন করাই যুক্তিসঙ্গত, একথ| সকলেই স্বীকার করিবেন, এদেশের 
লোকেরা স্বগাবতঃ যেরূপ রাজভক্ত। শান্তশিষ্ট ও ধর্মতী রু, তাহাতে তাছ।- 

দিগের শাসনের জন্ত অধিক মায়াস ও ব্যয়-ম্বীকারের কোনও আবশ্ত- 
কতাই উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু হঃখের বিষ এই যে, দেশের 
*পন-কাধ্যে ইংরাজ যেরূপ ব্যয়-বাছুল্য করিয়। থাকেন, পৃথিবীর আর; 



উুত দেশের কথা। 

“কোনও দেশে মন্ুরূপ অবস্থায় সেরূপ বায় হয় কিন! সন্দোহ। যিনি 
সমগ্র বুটিশ সাম্রাঙ্জের প্রধান কর্ণধার, বিলাতের সেই প্রধান মন্ত্রী মহা- 
শয়কে ইংলণীয় রাঙ্গকোব হইতে বাৎসরিক ৭৫,*** টাকা বেতন গ্রদও 
হইয়। থাকে । কিন্তু সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের একাংশস্বরূপ দরিদ্র ভারত- 
বর্ষের রাঙ্জ প্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরকে চিরছুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রঙ্জগার অর্থ 

হইতে বার্ষিক ২,৫৯,৮০* টাকা বেতন দেওয়া হয়! এতত্তিন্ন ভাতা, 
বাটার ক্ষতিপূরণ প্রতি উপলক্ষেও তিনি বহু সহস্র মুদ্রা পাইয়া 
থাকেন। এরূপ উচ্চ হারে বেতন পাইয়াও তিনি সন্ত নহেন। অল্নদিন 
পূর্বে শ্বীয় বেতন-বৃদ্ধির জন্ত লর্ডকর্জন বিলাতে কতৃপক্ষের [নিকট 
আবেদন করিয়াছিলেন! দরিদ্র ভারতধালীর সৌভাগা-ক্রমে সে আবেদন 

গ্রাহ হয় নাই। সে ধাহ! হউক, এই একটি ঘটনাতেই ভারতীয় প্রপ্ধার 
অর্থ কিরূপ মুক্তহস্তে বাফিত হইয়া থাকে, তাহার আভাস পাওয়। যায়। 

ভারত-সাম্বাজ্যের আয়-ব্যয়ের আলোচন|! করিলে এরূপ ব্যয়-বাছুল্য 

নানাদিকেই পরিদৃষ্ট হয়। 
ইতঃপুর্বের উক্ত হইয়াছে যে, রাজ! সমাজের প্রতিনিধি ও ধন- 

রক্ষক। সভাদেশে_বিশেষতঃ বুটিশ রাজো রাজকোষের সমুদ্রায় অর্থ 
“প্রজার সাধারণ সম্পত্তি” বলিয়া পরিগণিত হইয়! থাকে । বুটিশ- 
ভায়তীয় রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহাও পূর্বোক্ত নিয়ম অনুদারে 
প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ-ভারতীয় প্রঙ্গারই সম্পর্ভি। তাই রাজকফোষের আয় 
বায় সম্বন্ধে আমাদিগের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক করিবার 
অধিকার মাছে। ভারত গবর্ণমেন্টের আয়-বায় প্রকৃত পক্ষে “আমা-. 

দিগেরই দেশের আয় বায়।” দেশের আয় ব্যয়ের হিসাব দেশবাসীর 

বান! কর্তবা। বৈদেশিক রাঁজপুরুষের! অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তার বশী 
ভুত ব! ্রান্তনীতির পক্ষপাতী হইয়। প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তির অপবায় 

কমবে বিধি-সঙ্গত উপায়ে তাহার প্রতিবাদ করাও আমাদের কর্তবা। 
আমাদের গবর্ণমেন্টের বার্ধিক আয় এতদিন সর্বপ্রকারে ১১, কোটা 

ঈা বছিল। :বিগ্লত চারি বৎসরের ছিসারে দৃষ্টিপাত করিলে জান! ধা 
থে) সয়েক বৎসর হইতে ক্রমাগত ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব, বৃদ্ধি 

টড়েছে। ১৯%।৯, সালে প্রায় ১১৩ কোটী, -১৯০১.২ সালে ১১৪), 
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(কোটা, ১৯০২৩ সালে ১১৬ কোটা, ৪ ১৯০৩৪ সালে ১২৫ কোটী ৮৩ 

লক্ষ ও ১৯০৪৫ সালে ১২৭ কোটী টাক! ম্মায় হইয়াছে । বুদ্ধির হার 
যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোনও দুর্ঘটনা! ন। ঘটলে, আগামী 
বর্ষে নানাধিক ১০* কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইবৈ বলিয়া 
মাশ! কর! ঘায়। বায়ের অঙ্ক আয়েরই অনুরূপ । রাজপুরুষের৷ আয়. 

ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে ন৷ পারায় আমাদিগের কিছু খণও হইয়াছে। 

সেই খণ ““দার্বজজনিঞ খণ'? নামে পরিচিত । এই সার্ধজনিক খণের 
পরিমাণ ১৮৫৮ থুষ্টাব্ধে ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউও ( বা তখনকার হিপাৰে 

৫১,০১৯০,০০০ টাক) ছিল। ' এক্ষণে সেই খণের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৩,৪১,২১,৪৮১৭৯* টাকা হইয়াছে । এই খণের দায়ে দেশীয় ও 

বৈদেশিক মহাজনিগের নিকট ভারতবর্ষের রেল, খাল, বিল, বম, জঙ্গল 

ও প্রঞ্জার কৃষিক্ষেত্রাাদ বন্ধক আছে! 

সরকারি ( সার্বজনিক ) খণ। 
এই প্রায় ৩৪১ কোটা টাক! খণের মধ্যে ভারতীয় ধনবান ব্যক্তি 

দিগের নিকট গবর্ণমেপ্ট প্রায় ১৪১ কোটা ৫২ লক্ষ « হাজার টাক! ধার 

করিয়াছেন। অবশিষ্ট ২৯* কোটা ৬৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাক ইংলগ্ীয় 
মহাঙ্গনদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইগ্াছে। এই খণের নিমিত্ত রিক্ত 
ভারতবাসীকে বার্ষিক ১১ কোটী ২৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৬* টাকা স্থদ 
দিতে হুয়। এই নুর্দের মধ্যে ৬৫৪,৮৬,৫৬০ টাক। বিলাঁতের মহাজনের! 
পাইয়া থাকেন। এই সরকার খণের ৩৪১ কোটা টাকার মধ্যে ১৭৬ 

কোটা ৮১ লক্ষ ৮১ হাজার ট(ক রেল পথ বিভাগের জন্য ও ৩৭ কোটা 
৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা জলপূর্তের জন্ত ধার ক্র! হইয়াছে। * 
অনশিষ্ট ১২৬ কোটা. টাকার মধ্যে ৭৯ কোটা টাকা তৃতপূর্ব ইট 
তণ্ডিয়। কোম্পানির নিকট হইতে ভারতধর্ষের শ্বত্ব ক্রয় করিবার জন 
১৮৫৮ খুষ্টান্নে ধার করা! হয়। তখন ইহার পরিমাণ ৫১ কোটী 
টাক। (অর্থাৎ € কোটা ১০ লক্ষ পাউণ্ড)ছিল। এখন .পাউণ্ডের দর 
এদ্ধ হওয়ায় ৫১ কোটীর স্থলে ৭৬1৪, কোটী হইয়াছে । বিগত ৫* বং" 
তপন পা ০ 
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সরে মধ্ গবর্ণমেন্ট আমাদের সার্বঞানক খণের প্রায় কিছুই পরিশোধ 
করিতে পারে নাই। যদ্দি কোম্পানকে প্রদত্ত ৫ কোটা ১* লক্ষ 
পাউণ্ডের খণ কর্তৃপক্ষ পরবন্তী ত্রিশ বৎসরেও শোধ কারতে পারিভেন, 

তাহা হইলে পাউণ্ডের মূল্য বৃথির জন্ত পূর্বেকার ৫১ কোটী টাকা। এক্ষণে 
অকারণে ৭৬০ কোটী টাকান়্ পরিণত হইত ন। 

ইষ্ট ইণ্ডিয্না কোম্পানি এ দেশের লোকের নিকট হইতে নানা, 
প্রকারে প্রায় সহত্্র কোটা মুদ্রা লুষ্ঠন করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদ্িগের 
হস্ত হইতে ভারত-শামনের ভার-গ্রহণ করিবার সময় তাহাদিগকে ৭১ 
কোটা টাকা ক্ষতিপূরণ বা মূল্য স্বরূপ দেওয়া হইল! কোম্পানির নিকট 
হইতে ইংলপীয় গবর্ণমেন্ট ভারত-রাজ্ায ক্রয় করিলেন; সুতরাং 

ইংশগীয় রাজকোয হইতেই ভারত সাত্রাজ্যের মুগ্য গ্রদন্ত হওয়া উচিত 
ছিল। কিন্তু কাধ্যতঃ তাহা হইল না। ইংলগীয় গবণমেণ্ট ভারত- 

সাম্রাজ্যের লভ্যাংশের ভাগী হইবেন জানিয়াও “পণের টাকা” ভারত. 

বাসী প্রজার নামে খরচ লিখিয়। ব্রাখিলেন। অর্থাৎ আমরাই পণের 
টাকা দিয়া বুটিশ গবর্ণমেণ্টের, নিকট আত্ম-বিক্রয় করিলাম! বৃটিশ 
গবর্ণমে্ট বিন্দুমাত্র শোণিত বা একটি কপর্দকও ব্যন্ধ না করিয়! ত্রিশ: 
কোটী ভারতবাসীর প্রতৃত্বের অধিকারী হইলেন ! ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পা- 

নির উপাজ্জিত রাজত্বের মূল্য-দান কাঁরএ--ভারতবাসী, কিন্তু রাজ্যাধি- 

কারী হইলেন--ইংরাজ ! সায়ান্ত বুয়র যুদ্ধে ইংরাজকে সাঁড়ে চারি শত 

কোটী টাকা ব্যয় করিয়। ক্ষুদ্র টান্সভাল রাজ্য অধিকার করিতে 

হইয়াছে, তাড়ন্ন ইংরাজের কত যে শোণিভপাত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 

নাই। কিন্তু এই খিশাল ভারত-সাম্রাজা জয় করিবার জন্য একটি 

কপর্দকও ইংলগুকে ব্যপ্জ করিতে হয় নাই। সাত্রাজ্য-বিজয়ের অর্থ দান 

করিল ভারতবাসী, শোণিতরপাত করিল ভারতবাসী, কিন্ত সাম্রাঙ্জের 

_অধীম্বর হইলেন, ইংরাজ! তাঁহার পর অর্দ-শতাবী কাল রাঁজ্য-শাসন 

করিতে না করিতে নিতা-অনশন-গীড়িত রাজজভক্ত প্রজাপুঞ্জকে তীহার। 

৩৪১ কোটা টাকার খ্ণপন্কে নিমজ্জিত করিলেন। এন্সপ অপূর্ব 
ঘ$ন। জগতের ইতিহাীদে আর কোথাও দৃষ্ট হয় কি? 
৯৮৬ * খুষ্টাবে ইংলণ্ডের জাতীয় খণের পরিমাণ ৮২ কোটা ৬* লক্ষ 
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পাউও ছিল। ১৮৭৬ সালে উহ! কমিয়া ৬৫ কোটী ২৪ লক্ষ পাউন্ড 
হয়। ইংলপতীয় রাজপুরুষের! ৩৬ বৎসরে ১৭ কোটা ৪* লক্ষ পাউও 
খণ পরিশোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ সময়ের মধো ভারতীয় খগের 
পরিমাধ বছ গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৫৮ থুষ্টাবে এদেশের খণের পরিমাণ 
৫ কোটী দশ লক্ষ পাউও বা ৫১ কোটী টাক ছিল, ১৮৬২ থ্টাঝে উহার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়। ৯৭. কোটা টাকা হয়! তৎপরবর্তী ৪১ বৎসরে 
উহ। ৩৪১ কোটী টাকায় পরিণত হুইয়াছে। বিগত ** বৎসরে রাজোর় 
আম যেমন বাড়িয়াছে, খণও সেনপ বাড়িয়া গিয়াছে। খণ-প্রিয়তায় 
ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় অশিক্ষিত রুষক-সম্প্রধায়কেও পশ্চাৎপদ্ 
করিয়াছেন, দেখিতেছি। 

হত কোটী বুটিশ ভারতবানীর সরকারি খণ ৩৭১ কোটী টাক। 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর হন্ত হইতে যখন দয়াময়ী ভিক্টোরিয়। ভারত 

সাম্রাজ্যের শাসন ও পালন ভার গ্রহণ করেন, তথন আমাদের দরকারি 
খণের পরিমাণ ৫১ কোটা টাক। ছিল। অর্থাৎ ৫* বৎসর পূর্ববে ভাঁরত- 
বাসীর সরকারি খণের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি নযানাধিক ৩ টাকা ছিল, 
এক্ষণে উহ! গড়ে প্রায় ১৪৪* হইয়াছে । ৫০ বৎসরে গ্জার সখকারি 

খণভার প্রায় পঞ্চগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে, ইহ! অপেক্ষা পরিতাপের বিষক় 
আর কি হইতে-পারে? সভ্য জাতি-মাত্রেরট বছ সহশ্র কোটা মুদ্রার 
খণ আছে, একথ!। মামরা অস্বীকার করি না। কিন্তু স্বাধীন জাতির 
খণের:সছিত পরাধীন জাতির খণের তুলনা কর! সঙ্গত'নহে। স্বাধীন ও 
সভা জাতি খণ করিয়। যে.অর্থ দংগ্রহ করেন, তাহা দেশ-বিজয় পূর্বক 
সাম্রাজ্যের আয় ও গৌরব বৃদ্ধ, উপনিবেশ ষংস্কাপন ও শিল্প-বাণিজ্যান্দিক, 
বিস্তার প্রত্থৃতি কার্যে ব্যয়িত হইফ় থাঁকে। বলিতে গেলে এই সকল 
কার্য করিবার জন্তই সভা ও স্বাধীন ভবাতিসমূছ সার্বজ'নক জাতীয়খ খণের | 
টি করিয়। থাকেন। কিন্তু পরাধীন জাতির--বিশেষতঃ ভারতের সার 
পরাধীন জাতির মরকারি, খাণে এ সরল মহত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। 
বিগত একশত, বসরের মধ্যে তারতে প্রান্ছ ২৫. বার ছূ্ভিক্ষ ঘটিয়াছে ও 
তাহাতে তিন কোটার, অধিক লোক প্রণিত্যাগ .করিয়াছে। কিন্ত 
গবণমেন্ট এদেশে: ক ষ- া-্থাপনে কত. বা ারাছেন! ? দ্বেশে 

১৪. 
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কষিকার্যের দিন দিন অবনতি হইতেছে, বিদেশীয় পণ্যের তুলনায় ভার- 
তীয় শন্তাদি পণ্য দ্রব্য বিদেশের বাজারে হীন বলিয়া পরিগণিত হই- 

তেছে, কিন্তু মে বিষয়ে উন্নতি-বিধানের জন্য ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে 
একটি করিয়া উচ্চ অঙ্গের কৃষি-ক্লেজ প্রতিঠিত হইয়াছে কি? দেশে 
উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কত অর্থ বায়িত হইয়াছে? প্রজাকুলের স্বাস্থা- 

বৃদ্ধিকর অনুষ্ঠানে, পল্লীগ্রামে স্ুপানীয়ের ব্যবস্থা-পূর্বক ম্যালেরিয়া ও 
ওলাউঠার প্রকোপ-নিবারণের জন্য রাজপুরুষেরা' কি যথোচিত অর্থবায় 

করিয়াছেন? দেশীয় গো-মেষ-মহিষাদির সংখ্যাবৃদ্ধি ও বংশোননতির জন্ত 
ভারতীয় গ্রজার প্রতিনিধিশ্বরূপ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এ পর্যন্ত কত মুদ্র! 
ব্যয় করিয়াছেন? ফলত; এই সকল নিত্য-মঙ্গলকর কার্যের গন যদি 

অধিক অর্থ বায় ন! হুইয়৷ থাকে, তাহা হইলে এই ৩৪১ কোটী টাক। 

কিসের জন্ত খণ কর! হইল? একথা বোধ হয়, প্রত্যেক ভারতবাসীই 
জিজ্ঞাস করতে পারেন। 

১৮৩৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যারোহণের সময় হইতে 
১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কালের এ দেশীয় রাজ-কোষের আয়-ব্যয়ের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হইবে যে, ভারতীয় রাজন্বে ভারত শাসনের 
সর্বপ্রকার ব্যয় অনায়াসে নির্বাহিত হুইয়] প্রতি বংসরেই রাজকোষে 
বছ পারমিত মুদ্র। উদ্বত্ত হুইয়াছে। কিন্ত কর্তৃপক্ষ ইংলতীয় বায়ের 
অর্থাৎ হোমচার্জের বাপদ্দেশে গ্রতিবংসরই উত্তরোত্তর অধিক অর্থ 

এদেশ হইতে শোষণ করিয়া এন্দেশবাসীর সরকার খণ বৃদ্ধি করিয়াছেন । 
১৮৩৭ থৃষ্টাঝে যে হোমচার্জের পরিমাণ ২ কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা 
ছিল, ১৮৫৭ থুষ্টাঝে তাহা! ৬ কোটী ১৬।* লক্ষ মুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল! 
এই হোমগার্জের বায় যদি আমাদের নিকট হইতে পরিগৃহীত নিহত, 

(ষধি উপনিবেশ দমূহের স্তায় ভারতবর্ষেরও শামনকারধ্য-পরি্র্থীনের বায় 
ইংলপ্তীয় রাজকোষ হইতে নির্বাহের বাবস্থা! কর! হইত *' তাহা, হইলে 

২ উপনিবেশ সমু্ধের কার্ধা পরিদর্শনের যস্ত বিলাতে যে “কলোনিয়াজ আফিশ* 
আছে তাহীর জন্য বাধিক ১৫ লক্ষ টাকা 'বায়িত হইয়া খাকে। এই টাকা সমগ্তই 
(ইংলতীয় রাজকোয: হইতে প্রত ভয়, কিন্তু ভারতীর শাপন-কার্যা- পরিদর্শনের জি 
“ইতিযা আফিয়েটয়ে বাধিক ৪৫ লক্ষ টাকা ব্য করা হয়, তাহার এক কপর্কও 
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তারতবর্মকে আছে খণগ্রস্ত হইতে হইত না, বরং ভারতীর় রাজকোধে 
বহু কোটী মুদ্রা সঞ্চিত হইত । কিন্তু ইংরাজের অসমদপিতায় তাহ! হইল 
না। পক্ষান্তরে ১৮৫৮ সালের গ্রারস্তে ভারতবাসীর খণের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইর়। ৬৯০ কোটা:টা ক| হইয়াছিল। ১৭৯২ সাল হইতে ১৮৩৭ সাল 

পর্যন্ত ভারতীঘ রাজ-কোষের ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হইয়াছিল; 

খন রাজ্যশাস্ন কার্যে দেশীয়ের নিয়োগ প্রায়ই হইত না। প্রভৃত 
বেতনে শ্বেভাঙ্গপোষণ করিয়াও তখনকার শাসপন-কর্তীর। আয়-বায়ের 

সমতা রক্ষা করিতে পারিতেন। 'তত্তিন্ন এখানকার সমস্ত বায় নির্বাহ 
করিয়া কোম্পানিকে হোমচাজ্জ-শ্বরূপ বংমরে ২ কোটা টাক করিয় 

বিলাতে পাঠাইতে হইত । এই টাক ন। পাঠাইলে কোম্পানির আদৌ 
কোনও৪ খণ করিবার প্রয়োজন হইত ন1। 

ইহার পর সিপাহীবিদ্রে!ছের দমনের জন্য ইংলগ্ডের যে ৪* কোটা 

টাক! ব্যয় হয়, ভাহাও ভারতবাপীর নিকট হইতেই আদায় করিবার 

ব্যবস্থা কর! হইল | ইট ইও্ডয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষ 

ক্রয় করিবার অর্থ ভারতবাসীই যেমন ইংরাজকে খণ করি! দান করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল, ভারতের সিপাহী-বিপ্রোহ-দমনের ব্যয়ও সেইরূপ তাহা 

দিগকেই খখ করিয়! দিতে হইল! শুদ্ধ তাহাই নহে, বিভ্রোছের জন্ত ভার- 
তীয় রাঁজকোষের অবস্থা যখন অতীব শোচনীয় ও শৃগ্ত-প্রায় হইয়াছিল, 
দেই ছুঃসময়ে ইংরাজ বিদ্রোহ-দমনের জন্তয যে সৈশ্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের ইংলগু-ত্যাগের পূর্ববন্তী ছয় মাসের বেতনও ভারতবাসীর 
নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন | বল! বাছল্য যে, বিযোহট 
ইংরাজদিগের দোষেই হইয়াছিল। | 

ফলত: যাহারা! ধর্মনাশ ভয়ে ভীত হইয়! বিদ্রোহ করিয়াছিল, াহা- 

দিগকে কেহই অপরাধী বলিয়। নির্দেশ করিতে পারিবেন 'না। তথাপি 
তাছাদিগের অনেককেই প্রাণদান করিয়া! এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত: করিতে 
হইয়াছিল. বাহার! এই ছূর্ঘটনায় নিহত বা প্রাণ্দণ্ডে দণ্ডিত হয়নাই, 

হাদিদরও অন্য প্রকারে যথেষ্ট শান্তি ও খানা" ভোগ ঘটাছিল | 
ৰ 

ই হি, হ্ইতে পর্ব হর মা, ই রঃ তখনীকে বন 
করিত ইস): নি 
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অনেক নিরীহ ব্যক্তিকেও তাহার অংশভাগী হইতে হইয়াছিল। কোন 
ন! কোন প্রকারে বিদ্রোহের সছিত যাহাদের সম্বন্ধ এ্রকাশ পাইয়াছি, 
তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে রাজপুরুষেরা কুঠঠিত হন নাই। 

এইরূপে বখন বিদ্রোহীদিগের অনেকের লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছিল, 
তখন আবার নিরীহ ভারতবাসীর স্কদ্ধে ৪৭ কোটা টাঞার বায়ভার 

নিক্ষিপ্ত হইল কেন ?যাহারা অপরাধ করিয়াছিল, তাহার! দণ্ডু-ভোগ 
করিল, কিন্ত যাহার! সম্পৃণ নির্দোষ ছিল, বরং স্বদেশীয় সিপাহী'দগের 

বিরুদ্ধেই ইংরাজ-রাজকে সর্বপ্রকারে বদ্ররোহ-দমনে সহায়ত করিয়া ছল, 

তাহাদিগকে ইংরাজ-রাজ ৪০ কোটা টাক! অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত, পরিশেষে 
নিরন্তর কারলেন কেন? পঙ্গান্তরে, টান্সতালবাসীরাই বা ইংরাজের বিরুদ্ধে, 

ঘোর যুদ্ধ করিয়াও অন্যরূপ ফল:লাভ করিল কি জন্য? সেখানকার যুদ্বোর 
ব্যয় স্বরূপ ৪৫* কোটী টাক! ইংলতীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইল, এবং 
তিন বৎসর যাইতে ন| যাইতেই বুয়রপ্দিগকে হোম রুল দিয়াও পুরস্কৃত. 
করা হইল। এইরূপ এক-যাত্রায় পৃথক ফলের কারণ কি?। 
ইছাই কি আমাদের অক্কাত্রম বাজভক্তির পুরস্কার? বিঞ্েহ-দমনে। 
ইংরাজকে সহায়ত। করিধার ইহাইকি প্রতিফল ? যাহারা ধর্মে আখাত্ত 
পাইন! ভ্রাস্তিবশে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি 
৪০ কোটা টাকার খণভার স্বন্ধে হন করিতেছে-_গ্রতি বৎসর. 
সদ দিতেছে, এ কণ! ভাবিলে কাহার ন! হৃদয় বাথিত হয়? র 

এইরূপে ১৮৬০ খৃষ্টাবের প্রারস্তে ভারতীয় প্রজার সরকারি খণ' 
প্রায় শতকোটা মুদ্রায় পরিণত :হইল। ভারতীয় প্রজার এই্ট সরকার 
খণের জন্ত ইংলগ্ীয় গবর্ণমেন্ট যদি জামিন হুইতেন, তাহ হইলে অর 
্ছদে টাক! ধার পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহ! হইল না) রাজ! ভারতীয় 

ৰ প্রজার হদ্ধে যে খণ-ভার নিক্ষেপ করিলেন, তাহার জন্ত শ্বয়ং কোনিও 

প্রকার দারিত্ব গ্রহণ. করিতে প্রস্তৃত হইলেন না। ফলে মছাজনে রা 
ক্ষবিক সুদ চাছিতে জাগিজেন। ভারত গবর্ণমেন্ট বিলাতী কর্তাদের! 
.শীষ়নে বাধ্য হইয়া অধিক সুদেই টাক! ধার করিয়া ঠাহাদের প্রার্থিত। 
অর্থধান করিলেন। দরিদ্র ভার বাসী রাজানুগ্রহে বক্চিত হট অপি 
অধিক ভুদ দাস করিতেছে। ১৮৫৯ খুষটাবেই র্ড ট্যান্লি পাগামেট 
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হাসা এই বিষে প্রশ্ন উখাপম করিয়াছিলেন) কিন্ত জন: সাইট টা 
উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ভারতীয় রাঁজপুরুষের৷ যেয়প অস্গিস১.. 
ব্যয়ী, তাহাতে ভারতীয় খণের জন্য ইংলগীয় গব্ণমেনট যদি জামিন হন, 
তাহ ইইলে ইংলগডের কর-দাতাদিগ্রকে পরিণ|মে হয়ত ঘোও ক্ষতি-গ্রস্ত 
হইতে হইবে! অর্থাৎ বদি তনৃতিব্যয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কখনও দেউ- | 
লিয়া হুইয়াই পড়েন, তাহ! হইলে মহাজনের! খণের টাক! ইংলপ্তীয় 
রাঙরকোষ হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিবে। অনরাইট মহোদয় 
এইকপ আশঙ্কা প্রকাশ করায় পাণমেন্ট মহাসভা ভারতের সরকারি 
খনের জন্য জামিন হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন । লর্ড ষ্্যানলির 
প্রস্তাব মত ইংলপ্তীয় গব্ণমেন্ট ভারতীয় খণের জন্য জামিন হইলে বার্ষিক 

দেড় কোটি হইতে ছুই কোটি টাক! সুদের দায়ে আমর অব্যাহতি লাত 
করিতে পারিতাম। তঙ্িনন ইংলতীক্গ গবণমেন্ট জাষিন হইলে ভারতীয় রাজ- 
পুরুষদ্িগের মপব্যয়ের উপর ইংলগ্ডের করদাতাদিগের তীক্ষ দৃষ্টি থাকিত। 
ফলে আমাদের সরকারি খণের একপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিত না । 

১৮৬০ খৃষ্টাবকের পর হইতে হোমচার্জের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতে 
লাগিল। উচ্চ.বেতন-ভোগী শ্বেতাগদিগের আমদানি দিনদিন বৃদ্ধি 
পাইভে লাগিল । বিশাণ এসিযা খণ্ডে ও আফরিকায় ইংরালের প্রাধান্য- 
গ্রতিষ্ঠ। ও রাজা-বিস্তারের জন্য যুদ্ধাভিযান প্রভৃতিতে যত অর্থ বান়িত 
হুইল, তৎসমস্তই ভারতবালীর নিষ্ট হষ্টতে আদায় করিবার ব্যবস্থা! 

করা হইল। ইহার উপর রেল-বিস্তারেও কর্তৃপক্ষ জলের ন্যায় অর্থ-বায় 
করিবার সংকল্প করিলেন, রাজপুকুষের! নিরঙ্কুশ ভাবে যথেচ্ছ! অর্থ-ব্য় 
করিতে লাগিণেন, প্রজার খা্গনা প্রায় দ্বিগুণ বন্ধিত হইল।, কিন্তু 
ভাহাতেও বায় সঙ্কুপান হুইল না। সুতরাং অবাধে খণ গ্রহণ চলিতে 
লাগিল! এইকপে ১৮৯* থৃষ্টাবে যে খণের পরিমাণ প্রায় এক শত, 
এটি মুদ্রা ছিল, তাহা ১৯০৩ লালের মার্চ সাঁসের শেষে ৩৪১. কোটি 
-২ঠা* লক্ষ মুদ্রায় পথ্ণিত হইয়াছে! 

ভারতীয় রাজস্বের বিবরণ. 1: 
র্ ;স১৯০৪-:১ ৯০৫ বালের আর-বায়ের অশ্পর্ণ হিলা কাশ ও রও 



ইভ... | দেশের কথ|। 

হয় নাই। এই কারণে ১৯*৩-৪ সালের আল্র-বায়ের; আলোচনা কর 

যাইতেছে। এ সালে সর্ধশুদ্ধ ভারত গবর্ণমেন্টের ১২৫ কোটা ৮৩ লক্ষ: 
৪২ হাজার ২২৫ টাকা আয়:হইয়াছিল। এই.আয়ের মধ্যে ভূমি-রাজন্বে 
গ্রায় ২৮ কোটী ৮৫ লক্ষ, অহিফেনে ৮ কোটী ৬* লক্ষ ৪ হাজার, 
লবণ শুকে ৭ কোটী ৮৭ লক্ষ ৫৭ হাজার, ষ্টাম্পে ৫ কোটা ৩৭ লক্ষ, 
আবকারিতে ৭ কোটা ৪৭ লক্ষ, প্রাদেশিক রাজস্থে (প্রবিদ্দিয়াম 

রেপ্টস্) ৪ কোটী ২৩%* লক্ষ, আমদানি রপ্তানি গুক্ষে ৫ কোটী ৯৫ লক্ষ. 
বিবিধ করে ১ কোটী ৮২ লক্ষ, বন-বিভাগে ২ কোটা ২২ লক্ষ, 

বেজিস্ট্রেশনে ৪৯ লক্ষ ৩।* হাজার ও দেশীয় রাজন্যাবর্গের নিকট প্রাপ্ত 
করে ৯১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৮৫ টাক! আদান্ন হইয়াছে । এতত্ডিম্ন অন্যান্ত 

আয়ও আছে। সর্বদমেত “৩ কোটী ৮০ লক্ষ ৬৯৮৭ হাজার টাকা । 
০০৯০ ২৫)5 

সি শি 

প্রজার নিকট হইতে করল্বরূপে আদায় তইয়াছে। রেল, ডাঁক, টেলিগ্রাফ ' 
প্রভৃতি বাবসায়-মূলক ধিভাগের আয় অবশিষ্ট ৫২ কোটা টাক! 

রাজন্বের এই প্রায় ৭৪ কোটি টাকার মধো ভূমি-কর, লবণ-কর, 
্াম্প-কর ও বন.কর ও অহিক্ষেনের ব্যবসায়ে গবর্ণমেন্টের একাধিপতা, 
প্রজার পক্ষে কতদুর কষ্ট-দায়ক, তাহা! একটু বিশদরূপে আলোচনা 

করিয়! দেখা উচিত। ভূমিকরের আদায় কার্যে যেরূপ কঠোর নীতি 
অবলঘ্িত হইয়া! থাকে, ইতঃপুর্ববে তাহার বিস্তারিত আলোচন| কর! 

গিয়াছে । এক্ষণে অন্যান্ করের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়। যাউক। . 53:-55858245255525542--৯542528558555:5258 

লবণের হ্যায় সর্বজন-প্রয়োল্নীয়্ দ্রব্যে প্রতি মণে ২।০ টাকা কর. 
এত দিন আদার করা,হইয়াছে। গত ১৯০৩ সালের প্রারস্তে .মণুকরা: 
আট আনা শুল্ক তাস কর! হয়। তাহার পর ১৯০৫ সালের এপ্রিল : 
মাম হইতে মণকর! ১॥* টাকা শুষ্ক আদায়ের আদেশ হইয়াছে । পৃথিবীর | 

কোনও দেশেই লবণের উপর এক্স শু্ধ গৃহীত হয় না। : কিছুকাল, 
পূর্বে জাপানেও লবণের গু্ধ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমান জাপান; 

.গবরণমেন্ট লবণের উপকারিত! হৃদয়ঙ্গম করিয়। এ শুদ্ধ রহিত করিম; 
নিয়াছেন। বিগত কুষ-জাপান যুদ্ধের ব্যন-নির্বাছের নিমিত, জাপানের: 
“কনের অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তি াব-গুন্ের গুনঃ প্রবর্তন করিবার. প্রস্তাৎ ; 
করিহাছিলেন।-.1কন্ধঘাপানী পালমেন্ট তাহাদের প্রস্তার আগ্রা: 
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করেন। চীন দেশে লবপের উপর কর গৃহীত হয় বিয়া আগামীর! 

চীন গবর্ণমেন্টের ধ প্রথাকে বর্বর-ব্যবস্থা বলিয়া! নিন্দা করিয়া থাকেন। 

ইংরাজের আগমনের পুর্বে ভারতের অধিকাংশ স্ুলেই লবণের উপর. 

কুড়ি মণে ১।* টাকা হইতে ১৪* টাকার অধিক কর ছিল ন1। তখন, 

লবথের দরও 1১৭ আন। হইতে 1৮০ আনা মণ "ছিল! দরিদ্র লোকে 

তখন যথেষ্ট লবগ খাইতে পাইত, গো-মহিযাদিও লবণ-মেবনে বঞ্চিত 

হইত না। এক্ষণে ইংরাজ রাজত্বে পবণের উপর গুরুতর কর স্থাপিত 

হওয়ায় দরিদ্রপ্দিগের পক্ষে লবণ দুলভ হুইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের 

বিজ্ঞ চিকিৎসকের! বলেন, খাদে লবণের পরিমাণ হ্রাস হইলে 
ওলাউঠা, প্রেগ, রক্তপিত্ব, জর প্রভৃতি রোগের আক্রমণ-সম্ভাবনা 

বৃদ্ধি পায়। ভারতবামী এই সকল রোগের আক্রমণে দিন দিন 

জীর্ণ হইতেছে,'তথাপি কর্তৃপক্ষ লবণের উপর গুরু শুন্ব আদায় করিয়া 

থাকেন। ্ 

এ্রকমণ লবগ গ্রস্তত করিতে সাধারণতঃ ছয় পয়নস1 হইতে দুই আনা 

পর্য্যন্ত খরচ পড়িয়৷ থাকে । ছুই আনার মালের উপর দেড় টাকা করও 

নিঃদনেহ ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক । কোনও সভ্যদেশে লবণের 

উপর কর নাই। স্বাস্থ্-রক্ষার জনা বৎসরে প্রতি জনের অন্ততঃ ১৯ 

সের লবণ-ব্যবহার আবশ্তক। কিন্তু করের আধিকা-বশতঃ লবণ 

অক্রেয হওয়ায় ভারতবাসী এতদিন বৎসরে গড়ে জন প্রতি ৬া* লেরের 

অধিক লবণ ভক্ষণ করিতে পায় নাই ।সবল! বাহুলা। সঙ্গতিগয় পরিধারের 

এই ৬া* সেরের অধিক যে পরিমাণ লবণ, ভক্ষণ করিয়াছেন, দরিদ্র 

জনের! সেই পরিমাণে কম 'লবণ পাইয়াছে ! আবার গে! মহিষাদির জনা 

যে লবণ ব্যয়িত হুইয়। থাকে, তাহাও উক্ত গড় ৬০ সেরেরই অন্তর্গত] 

সুতরাং অতিরিক্ক করের কনা এদেশের দরিদ্র জরননমাজকে স্বাস্থ", 

বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পরিমাগ অপেক্ষা,কত কম লবণ গেবন করিপ্া দিন" 

যাপন করিতে হইয়াছে, ইহ! হইতে তাহ! সম্যক্ বুঝিতে পারা খাঁয়। 

অবস্ত অধুনা লবগ-করের হাস হওয়ায় দরিদ্রদিগের লবগ-ব্যবহারের কিছু 

চা কাছে নিউ ই না অল্প লবণ: সেবনে লোকের যে. 
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0১) সকণ দেশেই বিলাস-দ্রব্যের উপর কর বসান হইয়া থাকে। 

কিন্তু এই হতভাগা দেশে লবণের স্তায় স্থাস্থা-রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

দ্রব্যের উপরও অতি গুরুতর শু স্থাপিত হুইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক লবণ আমদানির বিষয়ও সংক্ষেপে “আলোচ্য । 

পূর্বে লবণের ব্যবসায়ে ভারতায় হিন্দু মুদলমান নরপতিগণের 
একাধিপতা ছিল না। দমুদ্র-তীরে নান! স্থানেই দেশীয় মহাজনদের 
লবণ উৎপাদনের কারখান। ছিল। তখন দেশে যে লন্ণ উৎপন্ন হইত, 

তাহাতেই দেশবাসীর অভাব দুর হইত; বিদেশ হুইভে লবণ আমদানি 
করিবার আবশ্তকত! উপলব্ধি হইত না! জনসংখ্যার বুদ্ধির সহিত 
দেশের লবণ-ব্যবসায়েরও বিস্তার ঘটিত ; কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেপ্ট লবণের 
ব্যবমায় একচেটিয়। করায় দেশীয়দিগের অবাধ বাণিজ্যে -বিস্ব ঘটিয়াছে, 
দিন দিন বিদেশ হইতে বছু লবণ আষদানি করিতে হইতেছে। বৈদেশিক 
লবণের আমদানি বিগত দ্বপ বসরে শতকরা ৩৮ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে! 
১৯৯১২ সাপে বিলাত হইতে ৬* লক্ষ ২ হাজার ১ শত মণ লবণ এদেশে 
আলিয়াছিল, ১৯,১।২ সালে প্রা ৭০ লক্ষ মণ আনিয়াছে। অন্ান্ত 

দেশের লবণেরও ক্মামদানি বাড়িয়াছে। ১৮৯১২ সালে ভারতে 

সর্বশুদ্ধ ১ কোটা ৯৮ হাজার মণ লবণ আমদানি হইয়াছিল, গত ১৯০১ ২ 
সালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪০০ মণ আমদানি হয়। বৈদেশিক 
রাবণ ভারতের স্বধর্ধনি্ট হিন্দু মুসলমানের নিকট অস্তুদ্ধ বলিয়া! বিবেচিত 

হই! থাকে। হিপ্দুগণ কোনও দৈব বা পৈত্র্য কাধ্যে বৈদেশিক: লবণ 
বাবছার করেন না। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ বৈদেশিক লবণ স্পর্শ ও করেন 
না। কারণ, উহ্থাতে সময়ে সময়ে বিবিধ 'জীবের অস্থি-খণ্ড দেখিতে 

পাওয়া! ধায়। অনেক লবণের জাহাজে বৃষ ও শৃকরের মাংল লবণ. 
৯৯ মধ প্রোথিত করিয়া এদেশে আনীত হয়, একথা অনেকের 

২০) চু লবণের অভাবে এদেশের গে! নমহিযাদির কিরূপ নাশ ছে ঃ 
হইজেছে, তৎমবন্ধে-দর্ড লরেজ বলিয়াছেন, এ | 
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দেশের আর়-বায়। ২১৭ 

সুখেই গুনিতে গাওয়। যায়। এই তত্ব অবগত হইয়া বঙ্গদেশের : সেক 
হিন্ছু মুপলমান ইদানীং বৈদেশিক লবণের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যদি দেশীয় বণিকদিগ্নকে উংদাহ দান করেন, 
তাহা হুইণে শ্ই লবণণমু-বেষ্টিত ভারতে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম-হানিকর 
বৈদেশিক লবগ আনরন করিবার প্রয়োজনীয়তা, অনায়াসে দুরীতৃদ্ধ 
হইতে পারে, একথ! বলাই বাহুল্য। 

পক্ষান্তরে এদেশে মাদক দ্রব্যের প্রসার বৃদ্ধি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ | 

বত্ব প্রকাশ করিয়! থাকেন। পঞ্চবিংশ বৎসরের পূর্বে দেশে যে পরিমাণ 
মাদক ত্রব্য বিক্রয় হইত, তাহাতে গবর্ণমেন্টের ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাক! 
রাজস্ব আদায় হইত। এক্ষণে আবকারি বিভাগের সরকারি আয় ৭19 
কোটি টাক হইয়াছে। রাজ! কোথায় প্রজার চরিত্র-বল-বর্ধনে সহায়ত! 
করিবেন, না, অর্থলোভে অন্ধ হইয়। প্রজার মাদক দ্রব্যে আসক্তি বুদ্ধি 

ও পশ্তত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন দেশবাসীকে জ্ঞান-দান 
করিবার জন্ত প্রতিগ্রাষে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান্ন কর্তৃপক্ষের তাদৃশ আগ্রহ 
ৃষ্ট হয় না কিন্তু মদ, গাজা, অআফিমের দোকান যাহাতে প্রায় প্রত্যেক 
গ্রামেই খোলা হয়, সেজন্ত তীহাদিগের বিশেষ যত্ব পরিলক্ষিত হইয়া! 
থাকে। আদমন্ুমারির রিপোর্টে প্রকাশ, বৃটিশ ভারতে গলীগ্রামের 
সংখ্য। সাড়ে পাঁচ লক্ষ । তন্মধো কেবল এক পঞ্চমাংশ গ্রামে বিদ্যালয় 

আছে। অবশিষ্ট পাচ ভাগের চারিভাগ গ্রামে লেখ! পড়া শিক্ষার 
কোনও বন্দোবস্ত নাই । কিন্ত অনেক.গ্রামেই মাদক দ্রাবোর দোকান 
আছে! গত বংসর গবর্ণমেন্ট বণিয়াছিলেন যে, তাহারা আর আথকারি 
বিভাগের রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্! করবেন না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কার্যযকালে 
রক্ষিত হয় নাই। এবৎমরও আবকারি বিভাগের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

্যাপ্পের আইনও গোকের সামান্ যন্ত্রণার কারণ নহে। বর্তমান, 
কালের তায় বিচার-বিজ্রন এদেশে কখন ছিল না। অধিকতর পরি- 
(ভাগের বিষয় এই যে, ধনশালী ইংলগ্ডে যে হারে ্যাম্পের মূদ্য গৃহীত 
হয়, ধরিগ্র ভারতে তদপেক্ষা অধিক করদানের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
বিলাতে বন্ধকী স্বত্ব-বিযন্নক দলিলে ৫ পাউ্ড বা ৭৫ টাকায় ও ও'পেন্স বা. 
তিন আনা, ৫০* পন্ড বা ৭৫** টাকায়:১ পাউগ্ড থা. ১৫. টাকার, 



২১৮ ২১: দেশের কথা। 

কোর্ট ফি ষ্র্যাম্প দিতে হয়। ভারতবর্ষে রূপ দলিলের জন্য ৫* টাকায় 
চারি আন! ও-এক হাগ্গার টাকায় গাচ টাক! লাগে ! বিলাতে সম্গত্ভির 
হস্তান্তর বিষদ্ক দলিলে ৫ পাউগ্ড বা ৭৫ টাঁকায় ৬ পেন্স বা ৬ আন! 
এবং ২০০ পাউগ্ড বা ৩*** হাজার টাকান্ধ ১৫ টাকা গবর্ণমেপ্ট লইয়া 
থাকেন। রূপ কার্ধ্যে ভারতবর্ষে ৫* টাকায় আট আনা! এবং এক 
হাজার টাকায় ১* টাক! গৃহীত হয়। এদেশে ২০ টাকার অধিক মুল্যের 
ঝসীদে এক আনার ট্রাম্প বাবহার করিতে হয়; বিলাতে ভিশ টাকার 

খ্বত্তে এক পেচ্সের (আনার ) রসীদ ্্যাম্প দিতে হয়। এততিন ষ্্যাম্প- 
সংক্রান্ত অন্টান্ত বিষয়েও ভারতবামীকে বিলাতের অধিবাসীদিগের 
অপেক্ষা! অধিক পরিমাণে বাঁজন্ম দান করিতে হুয়। 

পুর্বে দেশে যে পঞ্চায়ৎ প্রথ| প্রচলিত ছিল, তাহ! ইংরাগ্জের নীতি: 
(কৌশলে বিনষ্ট হওয়ায় লোকের আত্ম-শাসন-শক্তি ও পরস্পরের প্রতি 

“বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই দর্বস্বাস্ত হইলেও লোকের মামলা- 
মোকদ্দমায় প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে (১) ১৮৯২ খুষ্টাবে 
এদেশের দর্বপ্তুদ্ধ ২০,০১১৩৮৪টি দেওয়ানি মোকদ্াম! হইয়াছিল, গত 
১৯৪১ সালে ২২,২৮,৫৫৬টি হইয়াছে। | 

ইংরাজের আষলে বুটিশ ভারতে বনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত চওয়ায় দরিদ্র 

গ্রজাকুলের ইন্ধনের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাট সপ্তম এডোয়াড 
মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক-কালে ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলের 

0১) কোটস্বাটুরের ভূতপুরবব ম্যাজিষ্রেট ও মান্্রাজ মিউনিসিপালিটির রদ 
অধাক্ষ মিং আরুণডেল বলেন, . | 
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" দেশের আয়-বায়।.. টা হি পা হি, 

প্রজাগণ বিনাপুক্কে কাষ্ঠ আহরণের অধিকার প্রার্থনা করাল 7 ছু র. 

বিষয়, প্রজার মেই নামান্ত প্রার্থনা ও পূর্ণ হয় নাই। বল! বাসা, ৃ ববধ্ভী ্  
রাজাদিগের শাননকালে ভারতীয় প্রজার জঙ্গল হইতে কাষ্ঠাহরণের অর্ধি* 
কার অক্ষুণ্ন ছিল। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের! সে অধিকার হুরণ করায় দরি. 
প্রজার ব্য» ও ক্লেশ উভঃই বৃদ্ধ পাইয়াছে। বাণিঙ্য-সংগ্রামে পরাভূত্ত 
থন-বল-হীন প্রজার লবণ, বিচার ও কাঠঠ-সংগ্রহে ব্যয়-বৃদ্ধি কখনই সুখ... 
ফর বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে ন1। বন-বিভাগের জন্য ভারতের: 
অনেক স্থলে গ্রজাপুঞ্জের গো-চারণ বিষয়ে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ! -. 
 আহিফেনের ব্যবসায়ে গবর্ণমেন্টের একাধিপত্য থাকান্ প্রন্কৃতিপুঞ্জ 

একটি বিশেষ লাভ-জনক ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত হুইয়াছে। ইংরাঁজের 

এদেশে পদার্পণের পুন্বে এই লাভঞ্ধনক ব্যবসায়ে প্রভার সম্পূর্ণ স্বাতস্ত্য 
ছিল। ইঠ্ট ই্ডিয়া কোম্পানি অহিফেনের চাষ একায়ত্ত করিয়া প্রক্কৃতি- 
পুঞ্জের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। কলিকাতার বুটিশ ইন্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই অত্যাচার-মুলক অহিফেনের বাসায় 
হইতে নিরন্ত হইবার জন্য বিলাতের পালণমেণ্ট মহাসভায় আবেদন করি 
য়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ' স্থৃতরাং অহিফেনের : 
আয়-স্বরূপ বার্ষিক ৮০ কোটি টাক! দরিদ্র প্রজার হস্তগত না হুইয়! 
প্রথমে রাজকোষে সঞ্চিত ও পরে সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হইতেছে! 

এই সঁকল কারণ ব্যতীত অন্য বু কারণেও প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি পাই- 
ফাছে। গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে রাজ-কোষে যখনই অর্থাভাব' 

খটয়াছে, তখনই রাব্ন্বসডিব মুদ্রার মৃল্য-হ্বাসকে তাহার একমাত্র কারণ 
বলিয়! নির্দেশ-পৃর্ববক অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য প্রজার উপর. 'অতিরিদ্ধ, 
ফার-সংস্থাপন. করিয়াছেন।  অর্থাভাবের জন্য প্রথমে ছুর্ভিক্ষে সাহাহয-. 
দাঁন বন্ধ কর! হইয়াছিল । ১৮৮৬, ১৮৮৭ ও ৯৮৮৮ এই তিন সালে 

কর্তৃপক্ষের অর্থাভাবের জন্য ুর্ভিক্ষ-গীড়িত প্রজা কোন প্রকার রংজ-. 
- শাহাযা প্রাপ্ত হয় নাই) তাহার পর ছুই বৎসর প্র লাহায্যের পরিমাণ 
আংশিক লাখব কর! হয় এবং পরে উহ? ্থাক্সিভাবেই কম 'কর! হইল 
কাজেই এজার কষ্ট বাড়িল। কিন্তু ইহাতেও গ্বরণমেন্টেযর কল্পিত অর্থা-: 
ক্ধাৰ দূত হয় নাই? কাজেই তাহারা, ক্রমাগত প্রন্ায় করভার দি 
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ছন।' | 

প্রবন্তিত হয়। তাঁহার এক বংসর 
ঘটে। তৎপরবন্তী বর্ষে পাটওয়ারি 
| ট্যাক্স ধার্য করা হয়। তত্ভিনন 

রর অধীন কর! হইল। তাহার 

ছু আমদানি মান্ধল বসাইলেন। 
উপরেও কর বমিল। ১৮৯২-৯৩ 

মদানি মাসল বসে। ১৮৯৩-৯৪ 
ণ্যের উপর শতকর| ৫ টাকা হারে 
যে ১৮৯৪-৯৫ সালে কার্পাসক্নাত 

?ল আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। 

পরিবর্তন হয়, তাহার ফলে। বিলা- 
7, শতকরা ৫ টাক। কর আদায় 

৷ তত্িন্ন বৈদেশিক বন্-জ।তের 
লে৩।* সাড়ে তিন টাক। কর 
০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কিন্তু 

1স্চ গবর্ণমেন্ট সেক্ষতি সহ করিতে 
| কাপড়ের উপর শতকরা ৩।০ 

[ংশিক পুর করিলেন। ১৮৯৯ 

পর আমদানি মান্ুল বান হুই- 
পূর্বোক্ত শুধ-মমূহের সংস্থাপনে 
1১১ কোটী ৩* লক্ষ টাকা ছি 

এই খানেই, গবর্ণমেন্টের আয়-বৃষ্থির শেষ হয় নাই। অন্ত বিষয়ের 
স্ঠার ভূমির রাজস্থও উক্ত স্াদপ বর্ষের মধো বছপরিমাণে বৃদ্ধি গর্ত হই- 
স্বাছে। অধিকতর আশ্চর্যের বিষ এই যে, [বিগত ৮ বৎসরের, অধো, 
এদেশে ছুইযার ভয়ঙ্কর, দুর্ভিক্ষপাত হইলেও, রাজকোযে ভূমির রাজস্ব 



হি এন জহি 
দেশের -আয়-বযয়।, রর ২২১- : 

অ্নুবন্পে বুদ্ধি, পাইয়াঁছে ।.. 9৮১ সাল রড বিগত ১৯৯১,সাল 
পীরে ঁড়েবার্ধিক ২৬ কোটার অধিক টাক প্রজার নিকট, 
হইতে ভূমির কর-ম্বরূপে আদায় করিয়াছেন । ততিন্র লর্ড কর্তনের সপ্ত 
বরের শাসনকাণে প্রক্জার নিকট হইতে সর্ধসমেত ৪৯ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত কর গৃহীত হইয়াছে। দরিদ্র দেশে এইরূপ ঘন ঘন করবৃদ্ধি 
করিয়৷ কর্তৃপক্ষ রাজকোষের যে আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার কিরূপ, 
সন্ধায় হইতেছে, তাহার আলোচন!1 করা যাউক 

কৃষি-বিভাগে সরকারি ব্যয়। 
পূর্বক হউক, অজ্ঞান-পূর্বক হউক, প্রজার কষ্টবৃদ্ধি করিয়া 
্ষের! দিন দিন কাঁষজীবি-সম্প্রদায়ের যেরূপ খাজনা বাঁড়াইতে- 

স্থল, তাহা ইতঃপুর্বে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু দঃখের বিষয়, তদনুপাতে 
কুষিকার্যের উন্নতি-সাধনের জন্ত 'তাহারা অথ-ব্যয় করিতে বিশেষ 
কাতর। ভারতবর্ষ কৃষি-গ্রধান দেশ। ইংরাজ বণিকৃদিগের কল্যাণে 

এদেশের শিল্প-বাণিজোর বিলোপ ঘটায় ভারতবাসী এক্ষণে কৃষিমাত্র-সম্ছল 
হইয়! উঠ্রিয়াছে। এখানকার প্রায় ১৮ কোটা লোক্েরই কৃষি ভিন্ন 
'জীবিক-নির্বাহের অন্ত উপার নাই । কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই ১৮ কোটী, 
কৃষকের উন্নতি-কল্পে এতদিন বতসরে দশলক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন 
নাই। পাশ্চাতা-দেশসমূহ বাণিজ্য-প্রধান হইলেও সেখানকার শাসন- 
কর্তারা ক্কষির উন্নতি-সাধনের জন্য বৎসরে কত টাঞ্া বায় করিয়া; 
 খাকেন, তাহ! পাঠকবর্থের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধত করিতেছি । 

দেশ বারি সর্থ। | 

গিয়া... | তন ২,৮৭)৫০)০৯,৬৪০ টাকা 

রুষিয়, 78 নর ৬)৯০)৯৬১০ ০,৪৪৪ 

হলেতাঠ রঃ 2 £ ২১৫৫,০৯০১০৮০০৬৬ পনর, 

মার্কিন যুক্তরাজ্য. ৮ ১২৪১ ৯৪০৮৪ | এ 

ইটালি. রঃ :৯০১০১৪০৪ 

ইডেন রিয়ার তা দি £২১৫৪১৯%৬ ০:০৫ 
ভেবমার্ক £ ৪০০ 4257 রি ও ৩৪১৬৩, তি: | ্ 



২. দেশের কখ|। 

| ডেনমার্কের জনসং খ্যা ২৫ লক্ষের অধিক নছে। (১) অথচ ডেনিশ 
_গবণমেন্ট এই ক্ষুদ্র জন-লমাজের কৃষি-বিষয়ক-উন্নতি সাধনের জন্য ত্রিশ- 
' লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, আর. এই ত্রিংশকোটা-জনপুর্ণা ভারত- 
ভূমিতে ১৮ কোটা কৃষিজীবীর মঙ্গলার্থ আমাদের নুুমভয গবর্ণমেন্ট বৎসরে 
দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারেন নাই ! তবে ১৯৯৫ সাল 
হইতে কৃষিবিভাগে খারধিক :* লক্ষ টাক। বায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে । 

ক্কষিকার্য্ের উন্নতি-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় জল-পূর্তের 
বিস্তার । কিন্তু এই উপায়ের অবলগ্নে গবণমেণ্টের বিশেষ ব্যয়-কু্! 
পরিদৃষট হইয়া! থাকে। কষকদিগের জল-সেচনের সুব্যবস্থা করিবার জন্ত 

(পুর্বে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ বায় মঞ্জ,র ছিল। তাঁহার পর এ কাধ্যে বৎসরে 
এক কোটী টাক! ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থিন্নীকৃত হয়। কিন্তু কর্তৃ- 
পঙ্ষের যত্ব ও আগ্রহের অভাবে কোনও বংসরই পূর্ণ এক কোটী জল- 

পুর্তের জন্য ব্যয়িত হয় নাই ! পক্ষান্তরে রেলের বিস্তারেই বাঁজপুরুষেরা 
'“কীহাদিগের সমগ্রশক্জির বায় করিগাছেন। 
গত ৯৯০২৩ মালের হিসাবে দেখা যায়, রেলের জন্য গবর্ণমেণ্ট ২৯ 
কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৪1০ হাজার ঢাকা ব্যয় করিয়া) ৩* কোটা ২৭ লক্ষ ৮1১ 
হাজার টাক! পাইগ্লাছেন। এর সালে জল-পুর্তের জন্ত ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ 
২৮ হাজার ৬৬৪ টাক! ব্যয় ও ৪ কোটা ১৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৫৪ টাক! 
আয় হইয়াছিল, অর্থাৎ ত্রিশ কোটা টাকা ব্যয় করিয় কর্তৃপক্ষ রেলে 
৩৪ লক্ষ ৩৪।* হাজার টাক! লাভ করিয়াছেন) কিন্তু জল-পূর্তে 
প্রায় পৌে চার কোটী টাক! বায়ে ২৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা লভ্য হুই- 

য়াছিল। ১৯*৩।৪ সালে রেলে ৩২ কোটা ৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা! 
ব্যয় করিয়া ১ কোটী ২৯ লক্ষ ১০ হাজার টাক! লাভ হইয়াছে । জল- 

পূর্তে ৪ কোটা ২ লক্ষ টাকা বায়ে ৩৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৪* টাক! গবর্থ-. 
মেন্ট,পাইয়াছেন। অর্থাৎ রেলে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা জল-. 

(১ পাশ্চাতা দেশসমূহে কৃষিজীবীর বংখ্য। কিরূপ, তাহাও এস্বলে সংক্ষেপ. 
'লিথিত হহল। অন্তীয়ার় শতরয়া ৬৮. জন, হল্পেরীতে ৬৪ জন, ইট|লিতে ৪৭ জন, 
: হইজারল্যাণে ৩৭ জন ভ্রাল্সে ৪৪ জন, ইংজণডে ১০ জন, .দ্কটল]।ত ১৪ জন, আঁয়ার- 

“ত্যান্জে ৪8 জন, মাফিন বুড়'রাজে ৩৯ জম ও ডেনমার্কে ৫9জন।  ... | 



দেশের আয়-ব্যয় । ২. 

পূর্থে ব্যয়িত হইলে অন্যুন ২ কোটী ৮* লক্ষ টাক পাভ হইতে পারিত, 
সন্দেহ নাই। তততিন্ন প্রজাকুলের চাষের যে কিরূপ অপররয়ের স্থৃবিধা 
হইত, তাহ! বলিয়৷ শেষ কর! যায় না। জল প্রণালীর খননকার্যে এরূপ 

প্রভূত লাভ-সব্বেও ইংরাজ-রাজ যদি জল-পূর্তে অধিক অর্থ-ব্যয়ে কুষ্টিত 
হন, তাহা হইলে এদেশে কৃষিকার্য বুষ্টি-নিরপেক্ষ হইবে কিরূপে ? ভার- 
তের জলপুর্ত-সম্বন্ধে অনুদন্ধান করিবার জন্ত ষে কমিশন বদিয়াছিল, 
তাহার বিজ্ঞ সদস্যগণ বলিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ আরও 8৪ কোটী টাকা.. 
বায় করিয়! দেশের নান। স্থানে খাল খননের ব্যবস্থা না করিলে, কৃষি- 

কার্ষে। জঙল্লাভাব দূরীভূত হইবে ন1। প্রাতিণর্ষে ছুই কোটী টাকা ব্যয় 
করিলে ২২ বৎসরে কমিশনের প্রস্তাব অনায়াসে কার্যে পরিণত করা 

কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষিকার্ধযকে বৃষ্টি-নিরপেক্ষ”' 
করিধার জন্য বাঁষিক 'কোটা টাকাব্যয় করিতে সম্মত হন নাই। 
দুর্ভিক্ষে বছ-লোক-ক্ষয় ও গ্রলা-সাধারণের পক্ষ হইতে অনেক আন্দোলন 

আলোচনা হওয়ায় ১৯০৩৪ সালে তাহারা ১ কোটা ২৫ লক্ষ টাকা 
জলপূর্তের জন্য বায় করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু কার্ধ্ক্ষেত্রে 
তাহারা উহার অর্দেকও ব্যয় করেন নাই। পক্ষান্তরে গ্রতিবর্ষে নৃতন 
রেল-পথ-বিস্তারের জন্য রাজপুরুষের প্রায় ১২ কোটা টাকা “হিসাবে 

বায় করিতেছেন । অতঃপর বার্ষিক ১৫ কোটি টাকা হিপাবে প্রতি 
বৎসর রেলের জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া শুনিতেছি। 

কৃষিকার্যোর উন্নতি-সাধনের দ্বিতীয় উপায় বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালীর 
প্রবর্তন । এই কার্ধয ব্যয়-সাধ্য হইলেও সভাদেশ-সমূহ তাহাতে পশ্চাৎ- 
পদ নেন, পূর্বোল্লিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তাহ! বুঝিতে পারা 
যাইখে। কিন্তু বিগত্ত দেড়শত বৎসরের মধ্যে স্থুপভ্য ইংরাজ গবর্ণমেন্ট 
এদেশে উরত কষি-বিজ্ঞানের প্রসার জন্থ পাশ্চাত্য-দেশ-পগ্রচলিত উপায়": 
বলীর রও যথারীতি অবলম্বন করেন নাই । এদেশে ক্ৃষিবিজ্ঞান- 
শিক্ষার, কোনই, ব্যবস্থা নাই বলিলে অত্ুক্কি হয় ন1। পুণা, বোঘ্াই, 

মানত, কানপুর, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে কৃষি- বিদ্যা শিখিবার সামান্য 
ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সাহাতে সম্তোষজনক শিক্ষা্াভ হয় না। সম্প্রতি 
গবর্ণমেপ্ট স্বারব্গের পুষ! নামক .স্থানে একটা সুবৃহৎ কৃষি-বিদ্যালয় ও 
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.. ছদর্শ কৃষিক্ষেত্রে স্থাপনে অভিলাধী হইয়াছেন । গুনিতেছি, এই কলে- 
জের ছার! এদেশের কৃষি-কার্য্যর নাকি বিশেষ উন্নতি হইবে। কিন্ত 
আঙ্মাদিগের বিশ্বাম, ভারতবর্ষের ১৮ 'কোটী কৃষি জীবীর জন্য অস্তুতঃ 
১৮টি উচ্চ অঙ্গের কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এদেশে কুষি-প্রণাঁলীর 
বিশেষ পরিবর্তন ব। সংস্কার হইবে না । আমেরিকা যুক্ত-রাজোর লোক- 
সংখা। পৌপে আট কোটা । এ রাজ্যে কষিবিদ| শিক্ষা দিবার জন্য ১০টি 
কলে ও ৫৪টি আদর্শ কষিপরীক্ষা-ক্ষেত্র আছে। পরীক্ষা-ক্ষেত্রগুলির 
জলা মার্কণ গবর্ণমেন্ট বংসরে অন্যান ৩« জক্ষ ৬৯ হাঙ্জার টাকা বায় 
করিয়া! থাকেন। আমেরিকার লোক-সংখ্যার তুলনা ভারত-স্াঁজযে 
ইংরাজ-রাজ্যের বার্ধিক ১ কোটা টাকা বায়ে অনু ১৫০টি আদর্শ কষি- 
পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠ। করা কর্তব্য । মার্কিণ গব্ণমেণ্টের কুষিবিভাগেক 

মোট ব্যয় কিঞ্চিদুন তিন কোটি টাকা। তদনুপাতে ভারত-গবর্ণমেন্টের 
অন্ততঃ বাধিক ৮॥০ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত। গবণুমেন্টের এবিষয়ে 
আগ্রহ প্রকাশ পাইলে রাজানুগ্রহ-গ্রার্থীঞ্মনেক রাজ। জমিদার, এই 
কারো অর্থ-সাহায্য-দানে অগ্রদর ছুইবেন, এরূপ আশ! করা যায় । আমে- 
রিকায় কৃষিকার্যোর উন্নতি'বিষয়ে গবর্ণমেন্টের উৎসাঠ প্রকাশ পাওয়ায় 

সেখানকার বড়লোকের! বার্ষিক দুই ফোটা টাকা রৃষি-বিদ্যালয়সমূহের 
উন্নতি-সাধনের জন্য প্রদান করিয়া থাকেন । (১) ৃ | 

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ভড়োচ জেলার :কমিশনার .মিঃ লেলি পীচ | 

বৰ পূর্বের উ অঞ্চলের ভূমির অবনতি বিষয়ে আগোচনাকালে তদীয় 
রিপোর্টে বলিয়।ছেন, পর প্রদেশে তিন বৎমর পরে এক বৎপর কাল জমি 

বিনা আবাদে ফেলিয়া রাখিবার রীতি বহুদিন হতে গ্রচ' গত ছিল। এই 
প্রথার ফলে দার ন| পাইলেও ভূমির উর্বরতা বদ্ধ পায় এবং পর 

(১) আমেরিক। যুক্ত ণাঁজোর সএকারি কৃষিবিভাগ হইতে প্রা বৎসর ৮ কি 

হ্যাপী জতি উৎকৃষ্ট বদ্ধাই বার্ষিক কৃষি বিবরণীর প্রান ৫ লক্ষখণড হইতে রি 
মিতরিতহইয়। থাকে | ভারতে এ সকল রিপোর্টবিক্নয় করা হয়! এপার 
চাহিয়া পাঠ।ইলেও মার্কিন গবর্ণমেক্ট বিনামুলো বিগোট পাঠাই“ রী 
এখানকার গবর্ণমেন্টের নিকট চাছিলে কেই বিনামুলো রিগে পৃ প্র হয 

না। অথচ আমাদের গনরষেন্টের রড প্রথার নিকট হইতে, নাক ও শ্রায় ত্রিশ 
ক: টপস গার ই খা 1. 

শি 
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বর্ষে দ্বিগুণ শন্ত উৎপন্ন হয়। প্রাচীন জমীদার ও. শাদনকর্তার এই 
উদ্দেশে প্রজাদিগকে তিন বৎসরের পর এক বণসরের খাজনা রেহাই 
দিতেন। ইংরাঁজ গবর্ণমে্টও প্রথম কিছুদিন এই প্রাচীন পদ্ধতির 
অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, তাহার! 

এই হিতকর প্রথার পরিহার করিয়াছেন। মিঃ লেলি বলেন, তদবধি 
ভড়োচ জেলায় দিন দিন জমীর অবনতি ঘটিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রী্ধ- 
ন! পাওয়ায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানেরই জমী যে দিন দিন অনুর্ধর 
ও. কৃষককুল হীনতাপন্ন হইতেছে, একথ! অভিজ্ঞ বাক্তিমাত্রেই স্বীকার 
করিক্না থাকেন। সুতরাং শুদ্ধ কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেই ভারত 
ঁফি্যাবসায়ের উন্নতি সংসাধিত হইবে ন!। দরিদ্র কৃষককুল যাহাতে 

খা পন্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির ব্যয়ভার 
বন করিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্য ভূমি-রাজম্ব হাস করাঁও বিশেষ 
পর্োছদী, | | 

ছুতিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পার যে, ভান্নতের কষকসমাজের 
আক তৃতীয়াংশ এরূপ গভীর খণ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদিগের 
আর পুনরুদ্ধারের আশা-মাত্র নাই। অবশিষ্ট কৃষকদিগের, অর্ধাংশ 
অল্লাধিক পরিমাণে খণ-গ্রস্ত। কেবল এক তৃতীয়াংশ কৃষিজীবীর কোনও 
প্রকার খণ নাই। ১৮৮০ সালে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তথাপি 
কর্তৃপক্ষ এতদিন গ্রতীকারে অগ্রসর হন নাই। কাজেই বিগন্ত কয়েক 
বৎসরের ছুতিক্ষে বহুলক্ষ কৃষিজীখীর ভব-যন্ত্রণা শেষ হুইয়াছে ! | 
 ককৃষককুলের ছুরবস্থার নিরাকরণ করিতে হইলে, রাজা ও প্রজা 
চয্নকেই কিয়ংপরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে দেশের উত্তমর্ণ 

দায়ক দের হার কমাইতে হইবে এবং রাজাকে দরিদ্র শিল্পীদিগেক় 
রী বর্ধন, পঞ্চান্্েৎ বিচারের প্রবর্তন ও রাজস্ব-সংক্রাস্ত নিয়মাবলী 

রতা-হরাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষিত জন-সাধারণের ইহাই 
ভিমভ। এই মতান্ুসারে ২৫ বৎসর পুর্বে দেশের কতিপয় সহদয 

উত্তরণ সমবেত ভাবে কৃষি-ব্যান্কের প্রতিষঠা-পূরধবক-গ্প সুদে কনষকদিগকে 

খপ-দানের, বাবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার এজন 

পরার আমুকুল্য-ভিক্ষাও করিয়াছিল । ম্বধীমতি ওয়েডার- 
- ১৫. 
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বরণের স্তায় নস্রান্ত ও উচ্চপদস্থ শ্বেতাল্পগণ উত্তমর্ণরিগের সঘাবহারের 
জন্ত কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রতিতূ হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 

ছুঃখের বিষয়, এই সনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে গবণমেন্ট সম্মত হন 
নাই। . রাজশক্তি ও দরিদ্র গ্রজাপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্তরে জমীদার ব| 
মহাজনের ন্যায় কোনও শ্রেণীর ধনবান্ ও শক্তিশালী সম্প্রদায় থাকিতে 
দেওয়া] এই দেশের রাজ পুরুধদিগের নিকট যুক্তি-নঙ্গত বলিয়া বিবেচিত 
হয় নাই। এজনা তাহার! দেশের সহগদয় উত্তমর্ণদিগের প্রস্তাব গ্রান্ত 
করিয়! তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে অদম্মতি প্রকশি করিলেন। সুতরাং 
বৃটিশ ভারতের হতভাগা কৃষকেরা নীরবে অধ:পতনের পথে অগ্রসর 
হইতে লাগিগ। কিন্তু দেশীয় রাগ্গযে কৃষকদিগের অবস্থা এরূপ শোচনী য় 
নহে। ভারতের ভূতপুর্ম পেম্সাদ কমিদনার রেন্স সাহেব বলেন,-. 
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অর্থাৎ জন সংখ্য।র অনুপাতে দেশীয় রাঞ্জয অপেক্ষা বৃটিশ শাসিত ভারতে কুশীদ- 
জীবী উত্তমর্ণের সংখা। অধিক । 

এত দ্িন পরে এদেশীয় কৃষকসমাজ যাহাতে অল্প সুদে টাক! ধার 
করিয়! কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের সহিত মিতব্যয়িত। শিক্ষা করিতে 
পারে। ত্দ্েশ্তে গবর্ণমেন্ট মশ্রুতি কো-মপারেটিব ক্রেডিট সোসাইটিজ 
ঝ। পরম্পর-সাহাধ্যকারা মণ্ডলী গঠনের বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। 
কিন্তু মণ্ডলীর কার্যে দেশের মধ্য স্তর-স্থিত মধ্যবিত্ত ও উত্তমর্ণ সম্প্রদায় 
যাহাতে কোনও প্রকারে যোগদান করিতে ন। পারেন, সে বিষয়ে 
ভেনীতি-কুশল গরবর্ণমেন্ট'যথাসস্তব সতর্কত! অবলম্বনে বিরত হন লাই। 
তাহার যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোনও উত্তম্ণ, মণ্ডলীয় 

সপ্ত হইতে পারিবেন ন1। কোনও সদন্ত ২৫০২ টাকার অধিক ব্যাঙ্কে 
 জম। রাখিতে বা ধনভাগ্ারের দশমাংশের টাও অংশ ক্রয় করিতে 

পারিবেন না! একটি বৃহৎ ধনভাগ্ডার অপেক্ষ/। অনেকগুলি দত্ত কত্ত 
রর মণ্ডলী ও ধনভাপ্তার স্থাপিত: হওয়াই কর্তৃপক্ষ অধিকতর বাঙুনীয় বলিয়! 
ঃ মনে কমি: শিলিগের ও শী এই প্রকার, গুণী 



দেশের আয়-বযয়। ৪ ২২ 

যেরূপ সমবেত হইয়া মণ্ডলী গঠন করিভে পারিকে শিল্পিগণ সেন্নপ 
পারিবে না !: এক গ্রামের শিল্পীর সহিত অন্ত গ্রামের শিল্পীর যাহাতে 
পংঘোগ না ঘটে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সতর্কতা দেখিয়া কেছই, রীতি 
প্রকাশ করিতে পারিবেন ন|। 
_ ফলকথা, এই বিধানে ভারতের রুষিজীবীদিগের বিশেষ উপকার 
হইবার সম্ভাবন! অতি সামান্য। কারণ, যে সকল কৃষক বিন হইতে 
খণপন্কে নিমগ্ন, তাহাদিগের খণশোধ ন হইলে তাহার! ভাগারের জন্য 
অর্থ দান করিয়! মণ্ডলীর সন্ত হইতে পারিবে কিরূপে? অপর লোকেই 
বা ভাহাদিগের সহিত অর্থের আদান প্রদান কার্ধে গ্রবৃত্ত হইতে সাহদী 
হইবে কেন? জার্মেনীতে যখন এইরূপ মণ্ডলী-স্থাপনের বিধান প্রণীত 
হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কৃষকদিগের পূর্বের গৃহীত খণ-পরিশোধ 
করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ভারত গবর্ণমেন্ট 
সেইরূপ কোনও ব্যবস্থ। করিতে পারেন নাই। ফল কথা, যতদিন 

কর্তৃপক্ষ অন্যানা অপব্যয় লাঘব করিয়া গ্রঞ্জার মঙ্গল-সাধনে পাশ্চাত্য 
দেশীয় ভূপতিগণের ন্যায় অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে সম্মত ন! 

হইবেন, ততদিন শুদ্ধ বিধান-প্রণয়মে ও বচনবাগীশতার কোনও সুফল 
লাভের আশ| করিতে পারা যাইবে না। 

শিক্ষা-বিভাগের ব্যয় । 

প্রজাকুণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অর্থ-বায়েও রাজপুরুষদিগের 

কপণত পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । নান! বিষয়ে গ্রজার কর-তার-বৃদ্ধি 

করিস যে রাশ্থ সংগৃহীত হয়, তাহার প্রায় ৭* ভাগের এক ভাগ বা 
রাজোর সমগ্র আয়ের ১২ ভাগের এক ভাগ ২৩ কোটা প্রজার শিক্ষা- 
দান..কার্ধ্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। . বিগত ১৯৯৩৪ সালে সমগ্র 

ভারতের পিক্ষাবিভাগের জন্ঠ রাজকোষ হইতে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৭1 

হাজার টাক! ব্যয়িত হইয়াছে। ইদানীং ৪1৫ বংলর হইতে বর্ষে 
শিক্ষাবিভাগে কিঞ্চিৎ অধিক অর্থবায় করিতেছেন। কারণ বিগত ৭বৎদর 

হইতে রাকোষে ৭ কোটি টাক হিসাবে রাঙ্স্থ উহ্ত্ত হইতেছে।, 
কিন্তু তৎপূর্ববে কোনও বৎদরই গবরমেন্ট পূর্ণ « এক কোটি টাকাও, 



তল. .  পেশের কথা। 

বায় করেন হি ১৮৯৩৪ সালে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত রাজকোফ 
হইতে ৯* লক্ষ ২১ হাজার ৩৯৬ টাক! মাত্র ব্যয্িত হইয়াছিল! 
আলোচ্য ১৯৩৪ সালে শিক্ষাবিভাগে সর্ব্তদ্ধ ৪ কোটি ৬২1০ লক্ষ 
টাকা খরচ হইয়াছে। তন্মধ্যে রাজকোষ হইতে প্রদদ্ধু ১ কোটি ২৮ লক্ষ 
€৭* হাজার টাক! বাদে, ছারদত্ত বেতনাদি হইতে ১ কোটি ৩৭ পক্ষ 
৮৪ হাজার টাকা, ব্যক্তিগত দান ও চাদ! গ্রভৃতি হইতে ১ কোটি ৩1৩ 
লক্ষ টাকা, লোক্যাল ফণ্ড হইতে ৭6%* লক্ষ টাকা, মিউনিসিপালি টিসমুহ 
হইতে ১৭০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে । তত্তিন্ন দেশীয় রাজ্যসমূহ 
হইতে ১৫৪০ লক্ষ টাকা বায়িত হইয়াছে । বিদ্যালয়ে গমনের যোগ্য বাল- 

কের সংখ্যা বৃটিশ ভারতে প্রায় তিন কোটা । ন্ুসভ্য ইংরাজ-রাজের 
অনুগ্রহে ও জনদাধারণের চেষ্টায় ইছাদিগের মধ্যে প্রায় ৪৯ লক্ষ 
জন লেখাপড়া শিথিবার ন্ুবিধা পাইতেছে! তন্মধ্যে এক বঙ্গ- 
ঘেশীয় (বঙ্গ :বিহার উড়িষ্যার) ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১৭ জক্ষ। 
যে দেশে ৭০ কোটী লোকের বাস, সে দেশের পক্ষে এই 
ছাত্র-সংখ্য। কিরূপ সামান্য, সকলেই বুঝিতে পারেন। বঙ্গে দেড় শত 
 বর্ষ-ব্যাগী ইংরাজ শাসনের পরও লেখা পড়া জান! লোকের সংখা? 

প্রতি সহল্রে ১৪৭ জনের অধ্িকনহে। সমগ্র বৃটিশ ভারতে ৫ লক্ষ 
বাঁলিক' বিদ্যালয়ে গমন করে। ইহাদের মধ্যে বঙ্গ-বিহার ও উড়িয্যা- 

বাসিনীর সংখ্য! প্রায় ৯ লক্ষ ৩* হাজার । মান্ত্রাজে ১ লক্ষ ৩৩1 
হাজার ও বোম্বাই অঞ্চলে ৯* হাজার বাঁলিক1 শিক্ষালাভ রুরিতেছে। 
বরন্মদেশে ছাত্র ও ছাত্রীর নংখ্য! যথাক্রমে ২৮৯,১০০ ও ৪৩ হাজার। 

সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে শতকরা ১১ জনের অধিক পুরুষ ও হাজার কর! 

৯ জনের অধিক স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে না, তথাপি গবর্ণমেণ্ট 
. প্রজার শিক্ষা-ধৌ কর্ধযার্থ অধিক অর্থ বায় করিতে কুঠিত। পক্ষান্তরে 
শিক্ষাসংস্কারের বাপদেশে শিক্ষা-সংহারের নানা উপায় অবলদ্িত 
হুইতেছে। দেশী গ্রন্থকার ও সুদ্রাকরদিগের অনে ধুলি- -দিক্ষেপ-পুর্ব্বক 
 শ্রকদিকে জড্ম্যান ও ম্যাকৃমিলান কোম্পানির ধলাগমের পথ স্থগম 
করিয়। দেওয়া হইয়াছে, অন্য দিকে দেশীয়. বালকগণ সাহেরী.. বাঙ্গাল 
শিক্ষা করিয়া জানমার্সে অগ্রস্ত হইবার অপূর্ব যোগ্যত| লাভ. করি- 



দেশের আয়-ব্যয়? : ২২৯ 

'তেছে! এ সকল দেখিলে ভবিষাৎ চিন্ত। করিয়া প্রত্যেক শ্বদেশভক্ত , 
ব্যক্তিরই চিত্তে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হুয়। 

প্রায় দেড় শত বতমরব্যাপী ইংরাজ-শাঁসনের পরেও ভারতবর্ষে | 
গড়ে শতকরা ৮৯ জন নিরক্ষর, ইহা অপেক্ষা সুলভ্য শাসন-কর্তার পক্ষে . 
কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে. 

নিরক্ষর লোকের সংখ ভারতের অন্বূপ নহে, এমন কি অন্গপতে ইহার 

অর্ধেকও নহে। জাপান জন-সমুজে:শিক্ষা-বিস্তার দ্বার! বর্তমান অভ্ুযয় 

লাভ করিয়াছে । ১৮৭২ দালে শিক্ষা-নংক্কারের প্রতি বখন জাপানী 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রথম আকুষ্ট হয়, তথন জাপান-সম্রাট বলিয়াছিলেন।-. 
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জাপানী রাজপুরুষের। সম্রাটের এই উক্তি: অক্ষরে অক্ষরে পালন 

করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। ফলে এখন জাপানে বালক-বালিক! ও 

যুবকদ্দিগের মধ্যে শতকরা ৮১ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করিতেছে। 

জাপানে সমগ্র জন-সংখ্যার চতুর্থাংশ-মাত্র নিরক্ষর । জাপানের অন্গুপাতে 

ভারতবর্ষে এক কোটা অশীতি লক্ষ ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকা উচিত ছিল 

কিন্তু প্ররুত পক্ষে ৪৯ লক্ষের অধিক বালক-বালিক| .ও যুবক এদেশে 

বিদ্যা-শিক্ষার সুবিধা পায় না। 

আমাদের নম্রাট দপ্তম.এড ওয়ার্ডের ভূতপূর্বপ্রতিনিধি__লর্ড কর্ন 

এবেশের শিক্ষা-সংস্কারে মনোযেলী হইয়। যখন “ইউনিভারমিটি বিজ? 

পাশ করেন, তখন তাহার মুখে শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে অনেক ক্থা। 

গুনা গিয্াছিল, কিন্তু সদয় জাপান সম্রাট ১৮৭২ থৃষ্টার্জে যে কথ বলিয়! 

ছিণেন, তদনুরূপ ফোন উক্তি তাঁহার মুখে কেহ শুনিতে পায় নাই । 

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষ 

করিলেও এদেশে শিক্ষার বিস্তার-কল্ে রাজপুরুষদিসের/তাদৃশ যব প্রকা 

পায় নাই। এত দিনে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত অপেক্ষান্ক 

অর্ধিক বায় করিতে কৃতসংকর হইয়াছেন ).কিন্তু তজ্জন্ত :এদেশের উদ 

শিক্ষার সমূহ ক্ষতি-সাধনে তাহাদিগের যত দেখ! যাইতেছে 12 উচ্চ শিক্ষা 

বিশিময়ে নিস্-শিক্ষার রিস্তার-কন্পনা উদ্ভাবিত, হইয়াছে। কিন্ত ্খ 



চি দেশের কথা। 

'নিষ্শিক্ষার জন্তও আমাদিগের গবর্ণমেন্ট যে বায় করিতেছেন, তাঁহার 
সহিত অন্ান্ত সত্য দেশের নিয়শিক্ষার বায়ের তৃলনা করিলে সকলেই 
বিশ্বিত হছইবেন। 

প্রথমতঃ নিয় শিক্ষার অগ্নপাত কোন্ দেশে ক্রিপ, তাহ] দেখা, 

যাউক। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর গড়ে শতকরা! ১৭ জনের অধিক 
নিষ্নশিক্ষা লাভ করিয়। থাকে । ফ্রান্সে শতকর! ১৪ জন, অ্টীয়। হঙ্গেরীতে 
১৫ জন, ইটালিতে ৭৯ জন, জাপানে ৮ জন, গ্রীমে প্রা ৭ জন, 
কুষিয়ায় ৩ জন.আর বৃটিশ ভারতে শতকর! দৈড় জন! * বায়ের 
হিসাবেও ভারতবর্ষ ইংরাঁজেরই কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। ইংলগ্ডে ও 
গ্রুশিয্নায় নিয়শিক্ষার ব্যয় গ্রতি জনে ৩৭ টাকা ফ্রান্সে ' ৩৩৯ 

অই্ীয়ায় ১৭০ ইটালীতে ১৩০ কুশিয়ায় ॥* জাপানে ।৩* আর বুটিশ 
ভারতে পূর্ণ এক মানাও নহে। বল! বাহুল্য, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ছুই 
একটি দেশ ভিন গ্রাস সর্বত্রই নিষ়শিক্ষার ভিন চতুর্থাংশ ব্যয় রাজকোধ 
হইতে গ্রদত্' হইয়। থাকে । একবার উচ্চশিক্ষার অস্কেও দৃষ্টিপাত 

করুন। উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতে গ্রতি জনে এক পয়স! ব্যয় হয়। 

ফলুষরাজো ও গ্রীস দেশে ছুই আনা, ইটালীতে ৩1০ আনা, অষ্টীয়! ও 
ফ্রান্সে ৬ আনা, জার্মানিতে ৭ আনা, ক্যানেডায় ১৭ আনা, মার্কিন 
বুদ্তক্নাজ্যে ও ইংলণ্ডে ১১ আনা হিসাবে বায়িত হইয়! থাকে। 

: অর্ধসত্য রুষও শিক্ষা-বিস্তার কাঁ্যে সুমভ্য ভারতগবর্ণমেপ্টকে পশ্চাৎ” 

পদ করিয়াছেন! ক্ষুদ্র সিংহলে ইংরাঁজ শিক্ষার জন্ত গ্রতি জনে ছুই 
আল! ও মরীচ দ্বীপে দশ আন! ব্য করেন। কিন্তু ভারতবাধী প্রজার 
মধ্যে শিক্ষা বিসতর-কার্য তাহাদিগের বিশেষ কৃপণতা দৃষ্টি য় 

পট শপ পীর পাক 

২.) ১৯০২৩ লালে দমগ্র বৃটিশ ভারতের সরকারী প্রাইমেরি বাঁ প্রাথমিক 
রা 'বিদযা!লয়ের সংখ্যা, ৯০২,২১৫ ও ছাত্র লংখ্য। ৩৪, ১১,২০২ ছিল। সেকেগ।রি বা 

"১. স্থিতীয় শ্রেণীর বিগ, ৫৫88 এবং ছাত্র ৫৫৯,৪৫৫ ছিল। তাছ। ছাড়। বে-সয়কারী 
|. শ্রাধামিক ও উচ্চ প্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখয। ৪৬,৩৫০, ছাত্র-সংঘা। ৫১৪৫২ শিল্প- 
:. ফিধ্যালয়ের মাথা। ধদেশে অত্যস।- ছেটি বড়, সরকারী ও বে-সরকারী . শিল্পাযা- 
মর... সংখ্যা ৯টির, আগিক নছে। এষ কল বিদালয়ের নুন ধিক প্রায় ৭১০০০ ছাত্র 
:. ছারধরের, কার্ধা ও কিকিৎ অঙ্কনবিদা। শিক্ষা ঝরে। গরবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন, এই 
. : £মণী বিধ্যালয়ের মংখ্যাবর্ধদও আপাতত; ন্তবগর হইবে ঝা। 
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: ক্ষুপ্র ইংলণ্ডে ১৩টি বিশ্ববিদ্তালয় আছে। অগ্রীয়া় বিশ্ববিগ্তালয়ের 
সংখ্যা ৭, বেলজিয়মে ৪, জান্মেণীতে ৩*, তন্মধ্যে ৭টি শিল্পবাঁণিজ্য-বিষয়ক। 
জার্মেনীতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত বার্ষিক প্রায় ৩০ ফোটা ৪৬ লক্ষ টাক! 
ব্যয়িত হইয়! থাকে। ভারতবর্ষ আকারে ও লোকসংখায় জার্শেনীর 
&॥* গু) কিন্তু ভারতে সর্ধপ্রক্চারে শিক্ষার জন্ পৃণ ৫ কোটা টাকাও 
ব্যয়িত হয় না। জার্দেনীতে ৮৮ লক্ষ ৩৭ ত্রিশ. হাজার বালক বালিকা! 

প্রাথমিক বিদ্যালষে শিক্ষা লাভ করিয়! থাকে। বুটিশ ভারতে ৪৩... 
লক্ষের অধিক বালক ওখুবর এবং ৪ লক্ষ ৭৩ হাঞ্জারের অধিক বালিকা 
বিদ্ভালয়ে গমন করে না। বোঘ্বাই ও বঙ্গদেশের বিদ্যালয়ে 
প্রাথমিক গ্রমনযোগ্য ঝালকদিগের. মধ্যে শতকরা ২৩২৪ জন 
এবং পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৮৯ জন মাত বালক শিক্ষায় 
নিযুক্ত আছে! 

সকল নতাদেশেই দরিদ্র বালকদদিগকে বিনাব্যয়ে শিক্ষার্দানের বিশেষ 
বাবস্থা দৃষ্ট হয়। ইংলগু, বেলগ্রিম, জার্দেনী, আমেরিকা, জাপান 
গ্রভৃতি দেশে পিতামাতার অনিচ্ছাসত্বেও বালকর্দিগকে রাজবিধানের 

বলে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা! গ্রহণ করিতে বাধ্য কর! হয়। 
কাঁজে ই এ সকল দেশে নিরক্ষর মূর্ঘ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ইংলণ্ 
শতকর। ৭ জন নিরক্ষর, বেলজিয়মে ২৯ জন, জাপানে আরও অল্প! 

জাপানের রাজন্থে সর্ব প্রকারে ৩০ কোটা টাক। আযম হয়, কিন্ত জাপানী - 

গধ্ণমেন্ট তন্মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কার্য বাধিক ৭৫ লক্ষ টাকা বায় করিয়া 
থাকেন। তদনুপাতে নুম্ভ্য ভারত গবণমেণ্টের বাধিক ৩ কোটী টাক! 
শিক্ষাবিভাগে বায় করা উচিত ছিল। কিন্ধ: ঠাহার। বিগত? ঘশ 
বৎসরে গড়ে বার্ষিক এক কোটির অধিক টাকা বায় করিয়াছেন কিনা 

সন্দেহ। বিগত তিন বৎসর হইতে প্রান দেড় কোটী টাক! করিয়া ব্যয়. 
মধুর হইয়াছে বটে, কিন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ এত অধিক টাকা 
ব্য করিবার স্্বিধা প্রাপ্ত হন নাই। গত: ১৯২৩ সালের আয় বায়ের 

হিসাবে দেখা যায়, শিক্ষাবিভাগে ব্যয় করিরায় সুযোগ, রা ঘটায় ২৮ লক্ষ 

২* হাজার টাকা প্রাদেশিক রাজকোহসমূছে উদ্বৃতত ক ইয়াছে! পরবর্তী 
বর্েও. এক কোটী ২৮ লক্ষ ৫৭1* হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই।; 



২৩২. 7 দেশের কথা।, 

যে দেশে শতকর! প্রায় ৮৮. অন নিরক্ষর, সে দেশে রাজপুরুষের। শিক্ষা 
বিস্তারের জন্ত বায় করিধার উপায় দেখিতে পান না) ইহ! সামান্য 

. বিশ্বের বিষয় নহে। 
বলিয়াছি, সভ্য দেশসমূহে দরিদ্র বালরুগণের শিক্ষার জন্ত রাজব্যয়ে 

বহুসংখ্যক অবৈতনিক বিদ্যালয় গ্রতিঠিত হুইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় 
সরকারী ও অর্দ-সরকারী বিদ্যালয় সমূহে “ফি. ডেন্ট” বা অবৈতনিক 
ছাত্রের সংখ্য। যাহাতে প্রতি শ্রেণীতে ২৩ জনের অধিক না হয়, সে 

বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্কত! দৃষ্ট হয়। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক 
নৃতন বিধান প্রণয়ন করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে উচ্চ শিক্ষা অধিক- 
তর ব্যয়-সাধ্য করিস্ব। তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশীয় তূপতিগণের রাজ্যে 
বধ পরিমাণে উদ্দারত। পরিলক্ষিত । বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড় 

এবং মহীশৃর ও ত্রিবাস্কুর-পতি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে শ্বরাজ্যে বিনা" 
ব্যয়ে বিগ্তাদদানের (1766 60/02:0107) ব্যবস্থা করিয়। স্থুসত্য ইংরাঁজ- 
রাজের আদর্শ স্থানীয় হুইয়াছেন। বরোদা রাজো শতকরা, ৪৪ জন 

বালক ও ৯॥* জন বালিক। বিদ্যালয়ে গমন করে ! ফল কথা, জগতে 

সভ্য শাসক-মাত্রেই বিনাণ্ব্যয়ে বা! শ্ল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-বিস্তার করা একটি 
কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। বে চীনকে অসভ্য বলিয়া ঘৃবণ! কর! হয়, 
সেই চীনে শতকর! ৯৫ জন পুরুষ ও ১ জন রমণী অল্নাধিক পরিমাণে 

:লিখিতে পড়িতে পারে । কিন্তু তারতে ১৫০ বৎসরের ইংরাজ-শাসনের 
রও শতকর! ৮৯ জন নিরক্ষর, ইহ! রাজ ও প্রজা উভয্বেরই ঘোরতর 
কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্ক মোচনে সকলেরই অগ্রসর হওয়! উচিত। 

সরকারি িপোর্টেই নেব্রপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, শিক্ষালাভ 
- বিষয়ে ভারতবাসীর আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ভারত- 
বাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা,লাভ করিয়া ইংরাজের সমকক্ষ 
রি হইবেন, ইহা এদেশীয়. ইংরাজ সমাজের নিকট অসহ হইয়! উঠিয়াছে। 
কাজেই গবর্ণমেন্ট উচ্চশিক্ষার সংকোচে যত্্-প্রকাশ : করিতেছেন. 

 স্তাহারা দিয়শিক্ষার বিস্তারে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অর্থ বায়, 
- কষ্ধিতে অগ্রসর হইলেও ভাবী শিপিগ্কে ম্যাক্মিলান কোস্পানির- 
“ভঘন্ত: পুম্তকাবলী পাঠে বাধ্য করির! দেশীয় সাহিত্যের সমাধি রচনায় 
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দুত্রপাত করিয়াছেন। &* এদেশে এত মুদ্রা-যন্ত্র ও গ্রন্থ-প্রকাশক 
বাবসায়ী কোম্পানি থাকিতে বিলাতী কোম্পানিকে দশ বৎসরের অন্ত 
বই ছ্ছাপিবার ঠিকা দেওয়ায় ইহাই বুঝায় যে, এ দেশের লোক বই. 
ছাপিয়। ছুই পয়সা রোজগার করিবে, ইহাও ইংরাজ সহ করিতে পারেন 
ন|। ' অথচ বিলাতী কোম্পানি অপেক্ষা এখানকার লোকে পাঠ্য পুস্তক 
তাল ছাপে, ইহ! সকণ্দেই জানেন । | 

নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় বিধানে কলেজে না পড়িয়! এফ এ, বিএ পরীক্ : 
দিবার নিয়ম এক প্রকার তুলিয়াই দেওয়! হইয়াছে। ইহাতে উচ্চশিক্ষার 
পথ কণ্টকিত হুইয়াছে। পক্ষান্তরে সকল সত্য দেশেই ঘরে পড়িয়া 
পরীক্ষা'দানের সুবিধা দিন দিন লোককে অধিক পরিমাণে দান কর! 
হইতেছে। ফ্রান্সে ত প্রাথমিক পরীক্ষাগ্ডলি না দ্িয়াও যে কোনও 
উচ্চতর পরীক্ষ! দিতে পার! ষায়। প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ না হইয়াও.এম 

এ পরীক্ষা দেওয়! চলে! তাই সে দেশে এত জ্ঞানী লোকের আবির্ভাব 
দেখা যায়।, কিন্তু ভারতে দেশীয়দিগের পরিচালিত মেডিকেল কলে-. 
জের ছাত্রদিগকেও পরীক্ষা-দানের অধিকার দেওয়। হয় না। এদিকে, 
প্রবেশিক1 পরীক্ষার কঠোরতাও দিন দিন বৃদ্ধি করা হুইতেছে। 

এক্ষণে বঙ্গদেশে বি্দাশিক্ষার জন্ত কিরূপ বায় হইয়। থাকে এবং 
তৎসগ্ন্ধে গবর্ণমেণ্টের কার্ধানীতি কিরূপ, তাহ! ময়মনসিংহ প্রাদেশিক 

সমিতির সভাপতি মহাশয়ের ব্তৃত! হইতে নিয়ে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করি- 

লেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। “লোকশিক্ষা বিষয়ে যে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ও 
বিশেষ বন্্শীল নছেন, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় । বোথাই প্রদেশে 
লোক-শিক্ষার জন্ত প্রতি নহুত্র জনে ১*৭ টাঁক1, বেরারে ৭৫ টাক! ও. 

* জাপান গবরমেন্ট প্রতিবংসর ১৫০ জন যুবককে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য 
সরকারি ব্যয়ে গাশ্চাতা দেশে পাঠাইর| থাকেন । ভারত গবয়েট তদমুযপ কেনিও 
ব্যবস্থ! ন। করায় সকলেই তহাদিগের, নিন্দা করিতেছিলেন.। দেই নিন্দার ঘা 
অব্যাহতি লাভ করিবার জন্প অধূন। গবর্ণমেট প্রতিবর্ষে.. দশ জন কারা! ভারত- 
বাসীকে পাশ্চাত। দেশে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জঙ্ত বৃদ্ধি দিয়া খের? করিবেন বলিয়া 
ঘোঁধখা -করিাঁছেন। কিন্তু এই ভিল-কাঞ্চনের আস্থার রাজপূরুতদিগের : কলম 
দর হইবে ি.হ. 
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আসামে ৩৩ টাক| বারিত হুইয়! থাকে, কিন্তু বগদেশে জনসংখ্যার 
হিসাবে হাজার করা ১১ টাকার অধিক খরচ করা হয় না! এই 'একা- 
দশ মুদ্রার শত ভাগের কিঞিলান ৮ ভাঁগ মাত্র রা-কোধ হইতে প্রদত 
হইয়া থাকে, ৬৭।* ভাগ লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায় 
এবং অবশিষ্ট ২৬ ভাগ ছাত্রদিগের প্রদত্ত বেতন হইতে সংগৃহীত হইয়া 
থাকে। গত ১৯*৩1৪ সালের সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে জানা, 
যাস যে, এ বর্ষে সমস্ত বগদেশে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৬১৩ টাকা উচ্চ 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বায়িত হইয়াছে । এই প্রায় সওয়া সাত লক্ষ 
টাকার মধো ৪৪ হাঞ্জার ৬২২ টাকা মাত্র রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হই- 
যাছে। ২ লক্ষ ২৪ হাজার ২১১ টাকা লোকাল ফণ্ড হইতে এবং 
অবশিষ্ট প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা মিউনিসিপালিটি সমূহের ও ছাত্রদত্ 
বেতনের অর্থ হইতে পাওয়া গিয়াছে। নিম্ন প্রাথমিকের জন্ত এ সালে 
যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার মধ্যে বজীয় গবর্ণমেন্ট 
১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাঞা, পোক্যাল বোর্ডসমূহ ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাক! 
মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ ৫৩ হাজার টাক! ছাত্রগণের অভিভাঁবকে র1 বেতন- 
রূপে ১৬ লক্ষ ৩৬হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল অঙ্কে 
দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার জগ্ত যেব্যয় হই- 
য়াছে, তাহার অর্ধেকের অধিক দেশের দরিদ্র কষক ও শিল্পীদিগের নিকট 
হইতেই আদায় কর! হইয়াছে এবং গবর্ণমেন্ট সমস্ত বায়ের ২১ ভাগের 
একভাগ মাত্র দাঁন করিয়াছেন। জেলাবোর্ডের ধনভাগ্ার হইতে যে 
অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারও তিন চতুর্থাংশ দেশের" কৃষিজীবী শ্রেণীর 
নিকট হইতে সংগৃহীত, একথা! এস্কলে বিস্বৃত হওয়! উচিত নহে |. 17 

“ইদানীং গবর্ণমেন্ট নিয় শিক্ষার বিস্তারের অন্ত কিছু অধিক অর্থ 
বায়ে শ্বীরূত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার বিস্তারেও তাহাদের যত্ব- 
প্রকাশ কর্তৃবয। উচ্চ শিক্ষার অন্ত বিগত বৎসরে গবর্ণমে্ট প্রত্যক্ষ" 
ভাবে ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার: টাকা ব্যপ করিয়াছেন। তত অপ্রত্যক্ষভীবেও, 
(অর্থাৎ বৃত্িদান, পরিতর্শন, গৃহাদির নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়েও) সাড়ে 
চারি পক্ষ টাকা ব্যয়িত ছুইয়াছে। খুব বেশী করিয়া ধরিলেও গ্বণমেপ্ট' 
উচ্চ ক্ষার অন্ত মোটের উপর ১২ লক্ষ টাকার অধিক বয় করেন না 
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এ কথা! শ্বচ্ছন্দে বল! যায়। যে দেশের লোক সংখ্যা! ৭ কোটী ৪* লক্ষ- 
ও রাঁজন্বের আয় প্রায় ৭ কোটী টাক, সে দেশে উচ্চ শিক্ষার 'জন্ত ১২. 
লক্ষ টাকা বায় কিরূপ সামান্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। উচ্চ-. 
শিক্ষার প্রসারে . কর্তৃপক্ষের ইদানীং যে বিরাগ দৃষট হইতেছে, তাহার 
কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।. গ্িজ্ঞাসা করি, উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন সর- 
কারি কর্শে নিযুক্ত ব্কিদিগের টরিত্রবল কিরূপে বর্ধিত হইবে?” 

নিয়শিক্ষার জন্য আমাদের গবর্ণমেন্ট আজকাল অধিক অর্থবায় 
করিতেছেন বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিধা! থাকেন। কিন্তু জাপানের 

সহিত তৃলন! করিলে আমাদের কর্তৃপুরুষদিগের দর্পের মুল্য বুঝিতে পারা 
যাইবে । আযাদের গবর্ণমেন্ট ২৩ কোটি প্রজার প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত 
গত ১৯*৪।৫ সালে ১ কোটি ৫লক্ষ টাক! বায় করিয়াছেন। জাপান 
গবর্ণমেণ্ট উ সালে ৪॥* কোটি প্রজার প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ৩ কোটি 
৭৮ লক্ষ টাক খরচ করিয়ছেন। এই অনুপাতে ব্যয় করিলে নিম্ন- 
শিক্ষার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্টের রী সালে ১৯ কোটি টাক! ব্যয় কর! 
উচিত ছিল। টি 

নিম্নশিক্ষার জন্ত গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যক-স্বীকার- 

সত্বেও দেশে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুধপ বিস্তার হইতেছে না।. 
১৯০৪৫ সালের. রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে, বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল 
৪৯,৯৯৩ হইতে কমিয় ৪৮,১৭৬ হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ১০৮ কমি-- 

ছে এবং ছাত্র ১৩,৯১,৯৯৭ হইতে ১৩,৫৬,৭৩৩ হইয়াছে; অর্থাৎ, 
শতকর। আড়াই জন কমিয়াছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, বর্ধমান, ও - 

তাগলপুর বিভাগে শুধু নি প্রাথমিক স্কুলে শতকরা ৩ জন ছাঞ্জ কমি- 
যাছে। কোথায় স্কুলের ও ছাত্রের সংখ্যা বন্ধিত হওয়া! উচিত ছিল, না, 
এখন প্লেগ ছুতিক্ষ গ্রভৃতি কোন বিতশিষ কারণ বিদ্যমান না থাক! 

সন্বেও, বগদেশে উহ! হান পাইতেছে। ফলতঃ গরমেষ্ট- যে শিক্ষা- 

নীতির অবলঙ্বনে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষো্রীর্ যুখক্দিগের যোক্তারী 
পন্ীক্ষা-দানের অধিকার হরণ করিয়াছেন, প্রাথমিক, পাঠশীলা-সমূহে | 
প্রতিযোগি-পরীক্ষার বিলোগ-সাধন এবং সখপাঠা জানগর্ভ পুন্তকাবলীর; 

পরিবর্তে মা/ক্মিলান কোম্পানির সাহেবী: াঙ্জালায় রচিত পাঠ-পুত্তকের, 
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্ প্রবর্তন করিরাছেটটাার পরিহার না! করিলে যথেঃ অর্থবার তেও 
'দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইবে না । 

হোম চার্জ । 
ভারত গবর্ণমেণ্টের পূর্বোক্ত ১২৭ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে আমা- 

দিগকে বাধিক পচিশ কোটি টাক! “হোম চার্জ” স্বরূপ [বলাতে পাঠা- 
ইতে হয়।' শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী এই হোম চার্জকে “ভারত- 
লুষঠনের টাকা” নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমর! ইহাকে “দেলামী” 
বৰ! আকেল সেলামীর, টাক! নামে অভিহিত করিতে পারি। ১৮৩৪ 

খৃষ্টাবে পধ্যস্ত এই সেলামীর পরিমাণ বার্ষিক তিন কোটি টাকা ছিল। 
সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও উহ বার্ষিক ৪ কোটির অধিক হন্ন নাই। 
কিন্তু তাহার পর যখন হইতে কোম্পানির চম্তস্থিত রাজ্যভার দয়াময়ী 
ভিক্টোরিয়া! মহোদয়ার হস্তগ$ হয়, শুদবধি রাজপুরুষদিগের অগ্ুগ্রহে 

এই সেলামীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বিংশতি বৎমরে 
৪ কোটি টাকা ২* কোটাতে পরিণত হয়। তদবধি বিগত প্নত্রিশ 
বদর কাল ২৪২৫ কোটা টাক! হিসাবে দরিদ্র ভারতবাসীর নিকট 
হইতে বাষিক দেলামী গৃহীত হইতেছে বলা বাহুল্য, এই টাকার 
বিনিময়ে ধিগাতী গ্রবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতবানী কোনও প্রকার 

উপকারই প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং প্রতি বৎসর এইরূপ অলশ্র অর্থনাশে 
এদেশের লোক দিন দিন ধনহীন হইতেছে। 

এই হোমচার্জের অন্যাধ্যতার উল্লেখ করিয়া! ১৮৩৮ খুষ্টাবে মিঃ 
মণ্টেগোমারি মার্টিন নামক জনৈক চিন্তানীল লেখক পশ্চাল্লিখিত মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন,--"বৃটিশ ভারত হইতে প্রতি বৎনরে তিন কোটী 
হিসাবে বিগত ত্রিশ বৎসরে মায় সুদ চক্রবৃদ্ধির নিয়মে ( শতকরা বার্ষিক 
৯২ টাক হিসাবে সুদ ধারয়া ) ৭২২৯৯১৭৯১১৭ টাকা হোম চার্জ 

| প্রূপে বিলাতে আসিয়াছে । যদি গত পঞ্চাশ বৎসরের হিসাব ধরা যার, 
তাহা, হইলে. অতি নিয্নহারেও ৮৪০*,৯০,৯০১৯০০ টাকা হয়. ধারা 
সবাহিক রূপে এইরূপ অর্থ শোধিত হইলে ইংলগ্ডেরও, অল্পদিনের মধ্যে, 
ফারিজাদশ। উপস্থিত হইতে পারে বে ভারতে শ্রমজীবীরাপ্রতহ সই 



দেশের আয়-বায়। . ইতণ 
৯ 

তিন আনা খবিক উপার্জন করিতে পারেনা; ভারতে এইরূপ 
অর্থথশোষণের ফল কিরূপ ভীষণ হইবে, তাহ সহজেই বুঝিতে পারা 
যায়।” তিনি আরও বলিয়াছেন... 
রঃ 1000 01171 11 700951016 101 10002117601 0০ 260 আঠাভোঃ 215. 
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ভাবার৫ঘ এই ধে, অর্ধশতাব্বী কাল বিদেশ এইরূপ অঞ্স্্র অর্থ-প্রেঃণের ফলে 
ভারতীয় জনমমাঞ্জের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরাগে দূর ফর! মানবের শক্তির 
অতীত বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ, এই রাশি রাশি অর্থের বিনিময়ে ভারতবর্ষ 
ইংলগড হইতে কোনও আকারে এক কপর্দকও ফিরিয়। পায় না। 

সহায় গবণর জেনারেল সার জন শোর মহোদয় এ দেশের রাজ- 

কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! তাঁহার 
[০0/55 07 100187. 27919 নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । রর গ্রন্থে 

তিনি বলিয়াছেন,__ 
176 00910500089 01 10018 90 0৮0. 9106 0195 10867. 01791750 রর ৪ 18108. 

[8০001610501 01) 6০100) 5170 9008. 095565560 ; 270 1767 60675165 1731. 
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যা1111009 008৮6 09677 52078060101 076 00675 ০0019 (6, 

অর্থাৎ ভারতের শান্তি-প্রসন্নতার দিন গণ হইয়াছে । ভারতবর্ষ এককালে যে 
ধন-সস্পত্তির আধকারী ছিল, তাহার অধিকাংশ বিদেশ-গত হইয্প।ছে। কু-শাসনের 
নীচতা-পূর্ণ পদ্ধতির দোষে ভারতভুমির কার্ধা করিবার সমন্ত শক্তি সংকুচিত হইয়| 
গিয়।ছে। বিলাতের স্বল্পমংখ্যক লোকের মঙ্গলের জন্ত (ভারতের) লক্ষ লক্ষ লোকের 
বার্থ বিসঙ্জিত হইতেছে ! 

গ্তার জঙ্ উইঙ্জগেটে এই হোমচার্জের অর্থকে 086] দিত 101 

(1905 নামে অভিছিত করিয়াছেন। মিল সাহেবের ভারতবর্ষের - 

ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে এই অর্থ শোষণের বর্ণন।-প্রনঞ্গে নিম্তলিখিত মন্তব্য. 
লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়! যায়-_ 

[615 80. 68137105007 0910 00017 00 25091065 0£ 00৩ ০0০94007 তি 15588. . 
0 10০1) 15 1610190601১ 00161251015 817 08009001076 1169)10০৫. 
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ভাবার্থ এই .যে, এই .অর্থশোধণ দেগীর ধনসন্পাতির মিঃশেব-়কাী) এই 
ক্ষতির পূরণ কোনও গ্রকারেই হইতেছে দা। এই প্রকার অর্থ-লোবণ রাঃ কর্ম 
খডতিরপ ধমনী হইতে, প্রাণ-স।র শোণিত- মোক্ষণের. লামার ম্বার। এই ভীষণ 

শোিতৎন্বোক্পের পর যতই পুষ্টিকর থাদোর ব্যবস্থা করা. হউক না কেন! তাহাতে ॥. 
ূর্ব-মাঙ্থের পুমর্গ।ভ কিছুতেই হইবে ন)1| 



সি . দেশের কথা। 

.. বর্ষ রবে এ এন্ধেল হইতে যে অর্থ-রাশি ইংলত হোঁম চার্জ-বধপে 
নীত হইত, তহুপ্তক্ষে ই অর্থনীতিবিদ সদয় লেখকের! এই প্রকার 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার পর এদেশ হইতে উত্তরোত্তর 
বর্ধত হারে যে.'অর্থ ছোম-চার্দের, নামে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে, 
তাহার বিষয় যদি ইছাদিগের জানিবার উপায় থাকিত, তাহা! হইলে 
ইরা আতঙ্কে কিরূপ বিহ্বল হইতেন, তাহ! সহজে অনুমেয় । 

মণ্টেগোমারি মহাশয়ের প্রকাশিত হিসাবে ১৮৩৩ খুষ্টাব্ষ পর্যন্ত 
এদেশ হুইতে বিলাতে নীত অর্থের পরিমাণ ৮,৪০০ কোটি মুদ্রা বলিয়া 

বনিয়। নির্ধারিত হইয়াছে । তাহার পর হইতে ১৮৫৮ ধু্টাবের মিপাহী 
বিদ্রোহের সময পর্যন্ত বিংশ বর্ষকাল বার্ষিক ৩৪ কোটিটাক! দেশাস্তর্িত 
হুইতেছিল। মণ্টেগোমারির প্রদর্শিত নিয়য়ানুসারে হিসাব করিলে এ 
২০ বৎসরে ন্থাদসহ কত মুদ্রা আমাদিগের হস্তচুত হইয়াছিল, গণিডন্ত 
পাঠক গাহ। সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। দিপাহী বিদ্রোহের 
পরবর্তী স্বাবিংশ বৎসরে কত অর্থ ভারতবাসীর নিকট হইতে শোষিত 
হইয়াছিল, তাহার হিঙাব পাওয়! যায় না। তবে এই সময়ে হোমচার্জের 
পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত সাইত্রিশ বংলুর কাল হোমচার্জ, 
শ্বেতাঙ্গ কর্ণচারীদিগের বেতন ও বৃত্তিতে বাধিক অন্ন ৪৫ কোটি টাক! 
হারে ১৬১* কোটি টাক! এদেশ হইতে অন্তহিত হইয্বাছে | চক্রবৃদ্ধির 
নিয়মানুসারে এই ১৬৬০ কোটি টাক সাইব্রিশ বৎসরে সুদ সহ কত 

টাকায় পরিণত হয়, তাহা ভাবিলে সকলকেই হত বুদ্ধি হইতে হইবে! 
দেশের এইরূপ অকারণ ধন-ক্ষয়-দর্শনে ব্যথিত ও ধৈর্যাচ্যুত হইয়া 

যুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ১৮৮* খৃষ্টাঝের ১৬ই নবেশ্বর তারিখে ভারত- 
সচিব মহোদয়কে যে পত্র, পিখিয়াছিলেন, তাহাতে ডি দি 
মন্তব্য পরিৃষ্ট হয়।_- 
শু 080028955 059 02217) ৮. 702 601)81067 85. ০ঘ্াঃ মাও, 
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ছি 

ফলতঃ এইরূপ লোমর্ণ রকমোক্ষণে পৃথিবীর অত্যন্ত.ধনশালী 
সা কষপ্তাল-সার হইয়া! যায়। ইহার উপর শিল্প-বাণিজ্য বিনাশ 
ঘটিলে সমাজের»কন্কালও নিশ্পেষিত হইয়া যায, দেশ ছুতিক্ষ ও মহা- 

রে রঃ মিনি , 

. 
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মারীর লীলাস্থলে পরিণত হয্ব। ছুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের এই বিরান 
অর্থহানি ও দশ কোটী লোকের অর্ধাশন "সত্বেও রাজপুরুষের! ব্লি- 
তেছেন,ভারতবামীর দিন দিন ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে ! 

সামরিক বিভাগের অপব্যয় | 

ভারতীক্ রাজস্থের অবশিই অর্থেব মধো আজ কাল প্রায় ৩৩ কোটি 

টাক! সামরিক বিভাগের বায়-নিব্বাহের জন্য প্রদত্ত হুইয়া থাকে 

এক্ষেত্রেও প্রজার অর্থের প্রচুর অপব্যয় ঘটিতেছে। অতুল ধন্শালী 
ইংলণ্ডে গ্রজাপুপ্রের নিকট হইতে যে পরিমাণ আয়-কর সংগৃহীত হয়, 
তাহার চতুগ্চণ অর্থ সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্ত 
অতি দরিদ্র ভারতবর্ষে রাজপুরুষের! সামরিক বিভাগের ভন্য এদেশীয় 

আয়করের চতুর্দশ গুণ.অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন! এই বিভাগের প্রভৃত- 
ব্তনভোগী কর্মচারীদিগের সকলেই শ্বেতা । হ্থুতরাং এই টাকার 
অতি অল্লাংশই এদেশে থাকে--অধিকাংশ বিলাতে চলিয়া যায়। 

১৮৯৪ গ্রী্টাৰ পর্যাস্ত ভারত গবর্ণমে্ট গোরা নৈনিকদিগের জন্ত 

জনপ্রতি বাধধিক ৮৯১ টাকা ব্যয় করিতেন, কিন্তু দেশীয় সিপাহীদিগের 
দিগের জন্য বাধিক গড়ে জন প্রতি ৩৪৩ টাকার অধিক ব্যয়িত হইত 
না! ইহার পর গোরা সৈনিকদিগের বায় বার্ষিক ১২৩ টাক! হিসাবে বৃদ্ধি 
করা হয়। গত ১৯০৪ সালের ১ল! এপ্রিল হইতে তাহাদিগের বেতন 
বাষিক আরও ১৪৬ টাক। বাড়ান হুইয়াছে। ফলে গোরাদিগের জ্ত 
গবর্ণমেন্ট এক্ষণে বার্ষিক ১১৬* টাকা হিসাবে ব্যয় করিতেছেন। 
গোরা সৈনিকদিগের স্বথ ও শ্থাচ্ছন্দ্য-বিধানের জঞ% যেরূপ বাস্র-বৃদ্ধি 
ঈ্রছে, দেশীয় সিপাহীদিগের জন্য সেরূপ হয় নাই। তাহাদিগকে 
ধা ৩৪৩ টাকার স্থলে ৩৭* টাক! দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ' অর্থাৎ, 

“বৎসরে গোরাদের বাঁডিয়াছে_২৬৯ টাকা, দিপাহীদের বাঁড়ি- 
যাছে-_২৭ টাকা! অথচ শৌরঘ্য-বীর্্যে অনেক স্থলেই গোরাদিগের 
অপেক্ষা দেশীয় সিপাহি সেনাই উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। ... 7. 

বিগত. ১৯*৩ সাপের মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাৎ" 
সরিক আয়-ব্যয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাননীর 'আধ্যাপক গোথলে মছো- 
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দয় ভারতীর সামরিক বিভাগের গঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে কতিপয় অত্যা-: 
বশ্তক ও শুভকর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন । তিনি বলেন, দেশীয় 
সৈনিকদিগের কার্যকাল হাস করিলে গবর্মেন্টের সামরিক বলের বৃদ্ধি 
ও ব্যয়ের হ্রাস হইবে। গোরা সৈনিকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা 
আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর কিছুমাত্র ইষ্ট সাধিত হল না। 
কারণ, অল্পপ্দিন মাত্র কাধ্য করিয়৷ গোরা সৈনিকের! দ্বদেশে চলিয়া 
বাঁয়, এবং তাহাদিগের স্থানে বিলাত হইতে নূতন সৈম্তদল এদেশে আগ- 
সন করে। ফলে ভারতবাসীকে এই সকল শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের ঘন ঘন 
বিলাত গমনাগমনের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। নবাগত গোরাদিগের 
মধো অশিক্ষিত লোকের ভাগই বেশী থাকে। ভারতবর্ষে থাকিয়া 
ভারতবাসীর ব্যয়ে তাহার! যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয় এব: শিক্ষা সমাপ্ত 
হইলেই কিছুদিন পরে শ্বদেশে চলিয়| যায়। এইরূপে ইংলও বিনা ব্যয়ে 
ভারতবর্ষ হইতে কিছুদিন অন্তর একদল করিয়া সুশিক্ষিত সৈনিক প্রাপ্ত 
হুইতেছেন, অনায়াসে বিলাতের রিজার্ভ সৈনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। 

দেশীয় সৈনিকদিগের সঘন্ধে এইরূপ নিয়ম নাই। তাহাদিগকে 
প্রায় আজীবন কার্য করিতে হয়। কর্তৃপক্ষ যদি উভয় সৈন্যকে এক 
নিয়মের ' অধীন করেন, তাহ! হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত ও 
ন্যায়ের মর্ধযাদ। রক্ষিত তয়। দেশীয় সৈনাগণ যদি অনপদ্দিন কার্য 
করিয়াই বিদায় লাভ করে এবং তাহাদিগের স্থানে নৃতন লোকের নিয়োগ 
হয়, তাহ। হইলে ক্রমশঃ দেশের অনেক লোকেরই যুদ্ধ-বিদা| রা 
করিবার অবসর ঘটিতে পারে । দেশে এইরূপ সমর-দক্ষ ব্যক্তির সংখ্য 
ধিক্য ঘটিলে গবর্ণমেটকে আর এখনকার মত অজজ্র অর্থ ব্যয় 

| সর্বদা বহুল পরিষাথে সৈন্য পোষণ করিতে হইবে না। বর্তমান স্নো 
খ্যার চতুর্থাংশ মাত্র বেতনভোগী সৈন্য রাখিলেই গবর্ণমেন্টের কার্যো- 

দ্ধার হইবে। কারণ বিপৎকালে পুরাতন শিক্ষিত সৈনিকদিগকে. আহ্বান 

করিলেই অতান্প কাল মধো ধত বড় ইচ্ছা, সৈহদল গঠন করি ১ পাইতে 
নি 

পারা ঘাইবে। এজন্য অবসর-প্রাপ্ত ৮০ নাসার ভি 

ন্তির সময়েও নানি অন. বিভাগে এই প্রথ। প্রবর্তিত গা থাকায় পার 
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ধক অতিরিক্ত সৈল্ত গোষণের বায়ভার বহন করিতে হয়, বিপংকালে 
নূতন সৈল্ত সংগ্রহ করাও-কঠিন হইয়া! উঠে। এই প্রস্তাবের সমর্থন-কল্লে 
অধ্যাপক গোখলে জাপানের সামরিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলেন। 

জাপানের সৈহ্সংখ্যা ভারতীয় সৈম্তসংখ্যার অর্দেকের বেশী নহে, অথচ 
এদেশের সামরিক বিভাগের ব্যয় আমাদিগের ব্যয়ের চতুর্থাংশ মাত্র। 
জাপানীরা রিজার্ভ সৈন্তের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য সাধারণ সৈনিক- 
দিগের কার্যকালের হাস করিয়াছেন এবং দেশের ষত্ত অধিক লোককে 
সামরিক শিক্ষা দান কর! সম্তভবপর,তাহ। করিবার চেষ্ট। করিতেছেন । এই 

প্রকার ব্যবস্থার ফলে জাপান সামরিক বিভাগে আমাদিগের চতুর্থাংশ 
বায় করিয়াও বিপদের সময়ে আমাদিগের অপেক্ষ। ৫1৬ গত অধিক সৈম্ত 
ংগ্রহ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। 

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সামরিক বলের কথা ভাবিলে হতাঁশ হইতে 

হয়। ইংরাজ-রাজ সমগ্র দেশটিকে নিরস্ত্র করিয়! রাখিয়াছেন । তেইশ 
কোটি লোকের গ্রায় সকলেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ । তাহারা বিপৎকালে 
দেশ-রক্ষা। করিবে কি গ্রকারে? স্বদেশ-রক্ষার পবিত্র কার্যে তাহাদিগকে 
বঞ্চিত রাখ! যেরূপ অধর্আনক, একদল বেতৃনভোগী স্থায়ী সৈগ্বের 
(5027175 2727)উপর এরূপ বিশাল দেশের রক্ষার ভার অর্পণ করিয়! 

নিশ্চিন্ত থাকা্ড সেইরূপ অসঙ্গত। পৃথিবীর কোনগ দেশে একধপ, 

রাঁজ-নীতি-বিরুদ্ধ অদ্ভুত প্রথ বিদ্যমান নাই। ইংলগ্ডের বড় বড় 
সমর-নীতি-বিশারদেরাও এই নীতির দোষ দেখিতে পাইয়াছেন। ১৮৭৯ 

ধ্ষ্টাবধে সিমলায় যে “আম্মি কমিশন” বসিয়াছিল, তাহাতে জর্জ রবার্টস- 
পমূখ লমর-ততৃভ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বস্তের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই, 
কমিশন এদেশে পূর্ববর্মিত প্রণালীক্রমে রিজার্ভ সৈন্দল গঠন, বিষয়ে 

অনুকূল. মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার! দেখাইয়াছিলেন যে, 

দেশীয় সৈনিকদিগের কার্য্যকালের পরিমাণ হাস করিয়া রিজার্ভ সৈশ্তদণ 
হর চেষ্টা করিলে, গ্রতি ১০ বৎসরে ৫২ হইতে ৮০ হাজার: পর্যাত্ত 

৯ সৈরা. উনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারিবে । . এইরূপে ভারতে 
| সমর-ক্ষ লোকের সংখ্যাধিকা খটিলে যে, ইংরাজ-রাজ্যের স্থামি-সমধে 
কোনও, শ্র্কার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইবে, এদেশের আবস্থাভিজ্ঞ 

১৬: 
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কমিশনের সবগ্তের! মে আশঙ্কা মনেও স্থান দেন নাই। কিনি বিলাতের 
ইত্ডিযা আফিসের সংশর-কলুধিত-চিত্ কর্তারা কমিশনের প্রস্তাবে 
অনুমোদন কর! বিপজ্জনক বলিয়। মনে করিলেন । কাজেই সে প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হইল ন|। প্রজার প্রতি অবিশ্বাস-বশে ইংরাজকে বু 
ব্যয়ে ভূরি পরিমাণে সৈন্ত পোষণ করিতে হইতেছে । ফলে দরিত্র 
ভারতবাসী দ্বিন দিন অন্নকষ্টে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। 

সামাজ্যের সামরিক শক্তির বিষয়ে ভারতবর্ষ হইতে ইংজগ্ড যে 

পরিমাণে সাহাধ্য ও উপকার লাভ করেন, সামাজযের আর কোনও 

স্থান হইতেই সেরূপ লাভ করিতে পারেন না। উপনিবেশ-সমূহের 
রক্ষার ভার ইংলগ্ডের সামরিক বিভাগের হস্তেই ন্ন্ত। সেজন্য ইংলগুকে 

প্রতি বংসর বনু অর্থ ব্যয় করিতে হয়), অথচ তাহার পরিবর্তে, ইংলগ্ডের 
প্রায় কিছুই লাভ হয় না। পক্ষাত্তরে ভারতবর্ষ রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ 

কোটি টাকা বায় কারয়! যে বিশাল সেনা-দল পোষণ করে, তাহাতে 
তারতবর্ষ-রক্ষার জন্ত ইংলগ্ডকে এক কপর্দকও ব্যয় করিতে হয় না, 
এবং এসিয়ায় ও পূর্ব আফরিকার ইংলগের অধিকার বিস্তার-কার্ষো 
বিন! ব্যয়ে ব সামান্য বায়ে ধ সকল সৈন্যের সদ্যবহার করিবার 
সুবিধাও ঘটিয়! থাকে। বিগত ১৮৩৮ খ্রীষ্টাৰ হইতে গত ১৯০* সাল 

পর্যস্ত আফগানিস্থান, চীন, পারস্ত, আবিগিনিয়া, পেরাক, মিসর, 
নুদান, চিত্রল, সোমালি, টাম্সভাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের ছবাদশটি 
যুদ্ধের ফলে ইংরাজের বাজাবিস্তার ঘটিয়াছে, কিন্তু ব্য়ের অধিকাংশ 

ভারতবাঁসীকেই বহন করিতে হইয়াছে! পক্ষান্তরে উপনিবেশসমূহের 
রক্ষার জন্য নিযুক্ত টৈস্, সমরপোত ও রণসম্তারাদির সমস্ত বায়: নিংশবে 

ংলণীয় রাজকোধ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে ! 
ভারতীয় সাত্রাজ্য হইতে যখন ইংরান্স বু উপকার লুজ: ারতে 

 ছেন, তখন ভারতীয় সামরিক বিভাগের ব্যয়ের একাংশ ীদিগোর 
| প্রদান কর! স্কা়-সঙ্গত। এ বিষয়ে দরিদ্র ভারতধাসীর : পক্ষ হইতে 
বন্ছবার, আবেদন গ্িবেদেন কর! হইছে) কিন্তু ইংরার ক্ছি 
তেই সে সকলে কর্ণপাত করেন নাই। ইহার কারণ নে 
সারি চালায় টিবেধিয়ান, পাধামে্টের আদেশে গঠিত; 'ফাইনান্দ 

মা 
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কমিটির সমক্ষে াক্ষ্-দান-কালে ১৮৭৩ ধানে দই | 
বলিয়্াছিলেন,-- | 
৩ ০0812607805) 40509]8) 0706 টা 01 0০০৫ [709৩ জা $5 

৮101 £০৪00 01 73709 0০100169, 10078, ৮71) 9170010 ৮6 ০৮816 10018 
817707110 £ 206 0017 158] 01707606515 0751 02809 ০৮809018138 10910. 
20৮ 1690 06161 01658518012. 25০ 257 116700 270 602 076756 %4% 
7824 212 17%০, | 

" জামর1 বে কানাডা আলিয়া, নেটাল, ও অন্তান্য বৃটিশ উপনিবেশ সমূহের বিকট, 
হইতে কিছুমাত্র সামণ্রক বায় গ্রন্থ করি না, তাহার কারণ এইযে, এ সকল . 
উপনিবেশবাসীরা আমাদের দাবিতে কর্ণপাত করেনা। কিন্তু ভারতবাসী প্রঙ্গারা 

নিরীহ্ের ম্যায় আমাদের দয়ার উপর নির্ভর ফরিয়। থাকে বলিয়। আমর! তাহাদের 
নিকট হইতে সামরিক বায় হিলাঁবে যত টাক! ইচ্ছ! আদায় করিতে পারিতেছি। 

ফলতঃ ইংরাঁজ কিরূপ যথেচ্ছভাবে এদেশের সামরিক বিভাগের ব্যয় 

বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা নিয়ে উদ্ভৃত তালিকা হইতে বোধগম্য হইবে ।-- 
১৮৮৪।৮৫ সালে ১৬৯৬১০০১৯৬০ টাক! । 
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কিন্তু এত ব্যয় করিয়াও সামরিক-বিভাগের কর্তৃপক্ষ সন্তষ্ঠ নছেন । 

আমাদিগের প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার রুষের তারতাক্রমণের 
আশঙ্কায় ভীত হইয়! যেনূপ ভাবে সেনা-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, 

তাষ্াতে অতঃপর সামরিক-বিভাগের বায় ভ্রুতবেগে বর্ধিত হইবে. বলিয়া! 
সইররই আশঙ্কা হইতেছে । জর্ড কিচেনার ইতি মঙ্ধো সেনা-সং কারের 
ছু. ১৫ কোটা টাক৷ অতিরিক্ত বায় মণ্তীর করাইয়া রাখিয়াছেন । তাহার 

পর তিনি যত টাকা চাহিবেন, ভারত গবরণমেন্টকে তাহাই দিতে হইবে 
বগিয়। তিনি আবদার, করিয়াছিলেন। এতছুপলক্ষে বড়লাটের সহিত. 

তঁহার.কলহ্ হয়। বড়লাট বহাছুর সা [মরিক. বিভাগের যথেচ্ছ বায়নদধির 
বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; কিন্ত বিলাঁতের:তৃতপুরর্ব ভারত-নচিষ:.: 
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নিন যে প্রধান সেনাপতি ষত টাক। চিফ, তাহাই বকে 
ফোগাইতে হুইবে! স্থতরাং রাজকোযে সঞ্চিত দরিদ্র প্রজার অর্থ 
অতঃপর সামরিক-বিভাগের বায় সঞ্চুলান জন্যই বু পরিমাণে ব্যয়িত 
হইবে। দেশের স্াস্থ্যো্নতি, বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য-সাঁধন, 
কষি-কার্যের উন্নতিবিধান, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি কার্যোর জন্য রাজ- 
কোষে আর টাক। থাকিবে না। 

: গুনিতেছি, সংগ্রতি বিলাতে যে ওঁদারনীতিক মন্ত্রি-সমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, তাহার শীর্ষ স্থানীয় শ্তার হেন্রি ক্যাম্পবেল বযানারম্যান মছে- 
দন্ঘ সামরিক বিভাগের যথেচ্ছ ব্যয়-বৃদ্ধি 'ও অস্বাভাবিক প্রতিপত্তির ঘোর 
বিরোধী । তিনি নাকি ভারতের সামরিক ব্যন্ন বিষয়ে প্রধান সেনাপতি 
অহাশয়ের ক্ষমতা কিছু খর্ব করিবার সংকল্প কবিয়াছেন। এ সংকল্প 
কতদিনে কার্যে পরিণত হইবে, অথব। .আদৌ হইবে কি না, তাহা 
বলা যায় না। কারণ, *শ্রেয়াংসি বনুবিদ্লানি।” তবে বিলাতের 
একদপ রান্ধনীতিক আর একটা নুতন বায় আমাদের স্বন্ধে 

চাঁপাইবার চেষ্টায় আছেন। ইহারা বলিতেছেন যে, “প্রয়োক্গন 
হইলে ইংলণড হইতে ভারতে সেন! প্রেরণ করিতে যত সময় 
লাগিবে, দক্ষিণ আফ্রিক1 হইতে তদপেক্ষা অনেক মল্প সময়ে ভারতে 
সপ্ত প্রেরিত হইতে পারিবে । অতএব ভারত-রক্ষার জন্য একদল সৈল্ত 
দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব প্রস্তত রাখ! কর্তব্য। এই সৈম্ত রক্ষার বায়- 
ভার অর্ধেক ইংলও বহন করিবেন এবং অর্দেক ভারতবর্ষ হইতে আদায় 
কর! হইবে ।” প্রকৃত কথ! এই যে, দক্ষিণ আক্রিকাঁর শাস্তি- রক্ষার 

জন্ত অধিক সৈন্ত রাখ! আবগুক বলিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষ মনে করিতে- 
ছেন; কিন্তু ্র রাজ্য হইতে তাহার ব্যয় নির্ববাহিত হওয়। সম্ভবপর নহে, 

কারণ বুয়রের। কখনই এ বায় দান করিতে সম্মত হইবে না। এদিকে 

স্বক্ষিণ, আফ্রিকার ন্ট অধিক ব্যয় স্বীকার করিতে ইংলগের প্রকৃতিপুঞ্ধও 
.বাঘী নছে। কাজেই. তারত-রক্ষার দোহাই দিয়! নিরীহ ভারতবাসীর 

উপর এ গৈর-রক্ষার জর্দেক. বায় নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইতেছে ? 
সন্ভবনতঃ ভারত গবর্ণমেন্ট এ প্রস্তাবে গ্রতিাদ করিবেন, কিন্ত সে ্ রঘ- 
বাদ কোল: ফল হইবে কি-ন1)তাহা বলা খা না। 
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ক্ষষ ভীতির দোহাই দির] ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত সৈন্য পোষণ করিতেছেন। কিন্তু জাপানের বাহুবলে ইদানীং, 

রুষের দর্প ও শক্তি যেরূপ চূর্ণ হইফ্লাছে, এরং রুষ রাজ্যে যেরূপ ঘোরতর 
বাষ্্রব্প্লব চলিতেছে, তাহাতে অন্ততঃ আগামী ১২ বংসরের মধো রুষের 
যে ভারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সুযোগ ব! অবকাশ হইবে, ইহ 
কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়! মনে হয় না। এদিকে ইংরাজের সাহত রুষের 
মৈত্রী মূলক সন্ধির কথাও চলিতেছে; সুতরাং এ সময়ে ভারতে সামরিক 
বয়ের হাস করিয়। ভারতবানীকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও গুরু ব্যয় ভার 
বহনের দায়িত্ব হইতে বিশ্রাম দান করিলে কোনও দৌষ হইবে না, 
অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু 
আমাদের গরণমেণ্টের নিকট এ উপদেশ সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় 
নাই। আগামী বর্ষে এদেশের প্রায় ৫1 সহত্র শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের 

কাঁধ্য কাল শেষ হইবে শুনিতেছি। বিলাতের ভৃতপূর্ব সামরিক 

মূচিব মিঃ আর্ণন্ড ফষ্টার বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, এ সময়ে 
রুষভীতি তিরোহিত হইয়াছে এবং ভারতেও শান্তি বিরাজিত 
রহিয়াছে, তাহাতে এ ৫1, সহ্ম্র সৈনিকের স্থান পূর্ণ করিবার 

জন্ত খিলাত হইতে নৃতন সৈনিক প্রেরণ না করিলেও বোধ 
হয়, এখন কিছুদিন চলিতে পারে। ফষ্টার বাহাদুরের এই প্ররস্তাবমত_ 

কার্ধ্য হইলে আমাদের অনেক টাকার অপব্য় সংপ্রতি কিছু দিনের জন্য 

নিবারিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাবে সম্মতি 
প্রকাশ করেন নাই ;' সুতরাং এই কুষভীতির বিলোপ-কালেও আযমা- 
দিগকে অতিরিক্ত গোরা পৈনিক পোষণের বায় বহন করিতে হইবে। .. 
কিন্তু যে ভারত-সাআাজ্য রক্ষার জনা ইংরাজ দরিদ্র প্রজার শোণিত্ক- | 

সম অর্থ এরূপে জলের ন্যায় অপবায় করিতেছেন, সেই ভারত-সাম্রাজা- 
রক্ষার মুল-ুত্রনিচয়ের গ্রতি ভীহাদিগের আদোৌ লক্ষ নৃই। ভারত-. 
বর্ষের বিগত সহশ্র বৎসরের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করিলে জানা: যায় যে 
বখনই কোন বিদেশীয়: শক্র ভারত-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে; তখনই. 
ভারতবর্ষের রক্ষার জন্য যুদ্ধকারীদিগের পরাত্ভব ও. বৈদেশিক আক্রমপ- 
কারীক্িগের বিজয় লাভ ঘটিয়াছে। এমন কি, বৈদেশিক আকর্ষণ: 
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কারীদিগের হস্তে পরাজয়-লাভ, যেন তারের নী ভাগা-জিপি- 
 রূপেই পরিণত হইয়াছে। এরূপ ঘটনার কারণ সঘন্ধেও ইতিছাস 
নীরব নহেন।: ইতিহাসে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই ভারতবাসী ব৷ 
ভারতের অধীম্বরগণ আপনাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বল-কৌশল, 
সম্পর ও স্বল্প সভ্য জাতিদিগের দ্বারাই আক্রান্ত হইয়াছেন। ভারত- 
বিজ্ী মুসলমানের সভ্যতার উচ্চ সোপানে মারোহুণ করিলেও প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতাকে কল বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরস্ত 
সে কালের বিলাস-পরায়ণ হিন্দু রাজন্যদিগের অপেক্ষা তাহার! যে 
সমধিক শক্তিশালী ও উৎসাহ-সম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তাহার পর একদল মুসলমান ভারত-জয় পৃব্বক রাজ্যন্থখ ভোগ 

করিয়া বিলাসী ও অকর্ণণ্য হইলে অন্য একদল স্বল্প-সভা মুপলমান 
কর্তৃক তাহার। পরাস্ত হইয়াছেন। তাঁহার পর আর'একদল আসিয়! 

পূর্ব-বিজয়ীদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। ফলতঃ ভারতের বিলাস-- 
প্রিয় ও নুপভ্য হিন্দু ও মুসলমানের অপেক্ষা আক্রমণকারী জাতির] 
অধিকতর দুর্ধর্ষ ও রণকর্কশ ছিলেন। কিন্তুত্ঠাহার৷ যে ত্বাছাদের 
অপেক্ষা অধিকতর সভা ছিলেন, এন্ূপ কোনও প্রমাণ পাওয়! 

যায়. না। রোমান রাজ্যও অর্দদত্য জাতির দ্বারাই বিধ্বস্ত' 
হুইয়াছিল। : ভারতের বর্তমান অধীশ্বরের শক্রুপক্ষ (রুষ-সেনাও) 
অপেক্ষাকৃত অসভ্য ও রণ-কর্কশ, একথা কাহারও অবিদিত নছে। 

ভারতবাসীর পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের আর একটি ফারণ, তীহাদিগের 

সৈন্ত-ব্যবস্থার-দোষ। ভারতে দেশ-রক্ষার ভার. জনসাধারণের উপক্ক 
কখনই আর্পত ছিলন!। রাজার উপর দেশ-রক্ষার ভার দিয়! ও আপনায়া 

উহার বায়ভার গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীরা চিরকাল নিশ্চিন্ত ছিল: 
রাজাঁও বেতনভোগী সৈন্বের সাছায্ে বছিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেঁশ-. 
রক্ষার চেষ্টা করিতেন। ইউরোপে গ্রজাশক্তি যেরূপ রাজশত্িকে ক্রমশঃ: 
লঙ্ছুচিত করিয়া'রাজকাধ্যের ও ফেশ-রক্ষার ভার বছলাংশে নিজের হস্তে 
গ্রহণ করিয়াছে, ভারতে পপ কখনই হয় নাই। এদেশের হিন্দু: 
রাজার! অপত্যবৎ গ্রজাপালন করিতেন বিয়া রাজার প্রতি প্রজাকুলের. 
পরান বিশ্বায় ছিল । পাঠিন আমলেও সাধারণ প্রজার উপর বৈদেপিক- 
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রাজাদিগের স্থায়ী অত্যাচার ছিল না। এই কারণে সিংহাগন লা 
কলহ উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত প্রজার! কোনও সম্পর্ক প্লাখিত 
ন1। . ধিনিই রাজ! হউন, থান! দিলেই প্রজার। নিষ্ক তি লাভ করিত 
এই কারণে রাজা-রক্ষার কার্ষো রাজাকে সহায়ত। করিবার প্রয়োজনীয়তা 

প্রকৃতি-পুপ্ত কখনও অনুভব করেন নাই। কাঁজেই রাজাকে বেতন- 
ভোগী সেনার উপর নির্ভর করিয়াই বৈদেশিক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইত। অন্ত দিকে আক্রমণ-কারীদিগের সৈনিকের লুষ্ঠনের লোভে 
যুদ্ধে যেরূপ অধাবসায় প্রকাশ করিত, বেতন-ভোগী সৈনিকের! সেরূপ 
করিতে পারিত না। ইহাও বিদেশীয়ের হস্তে ভারতবাসীর গাজর 
একটি অতি প্রধান কারণ। 

মহামতি আকবর ও মহাত্মা শিবাজী এই পদ্ধতির টার করিয় 
সুফল-লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের রাজত্ব-কাগে দেশের হিন্দু 
অধিবাসীদ্দিগের উপর রাজারক্ষা কার্ষে।র ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাই 
মোগল সাম্রাজা এ দেশে এরূপ দুঢ়তালাভ করিতে সমর্থ হয়। কাওরজ- 
জেব্ সংকীর্ণ নীতির অবলম্বন করিয়া! দেশবাসী হিন্দুদিগের হস্ত হইতে 
রাঁজ্য-রক্ষার ভার কাড়িয়! শইলেন। ফলে মোগল রাজ্য তাহার জীব- 
দশাতেই দেখিতে দেখিতে ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। মহাত্মা! 
শিবাজীর অবলান্ঘত নীতি আকবরের অপেক্ষাও উতকৃষ্ঠতর : ছিল। 
তাহার আমলে দেশের লামান্ত কৃষকদিগের উপর পর্যন্ত স্বদেশ-রক্ষার 
তাঁর সমপিত হইয়াছিল। শিবাজী প্রত্যেক মহারাষ্ীযের হৃদয়ে যে 

শ্থদেশ-রক্ষার বাসনা-বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহ! শ্বল্পকাল মধ্যে এপ. 

বাপ মহীরুহে পরিণত হইপ্াছিল যে, প্বয়ং সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রায় 

বিংপতি. লক্ষ সৈন্য লইয়াও মহারা্ই দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন. 

নাই. বিপুল সেনা-সহ বিংশতি বর্ষকাল মুষ্টিমেয় গুদেশ-ভক্ত মহারা্ী়- 

দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়। হতাশহদয়ে তাহাকে আওরঙবাদে প্রতাবর্থন, 
করিতে হইয়াছিল । মহারাষীর ভৃপতিগণ রাজ্য-রক্ষা বিষয়ে .পে পর্যন্ত 
শিবাজীর প্রদশিত পথের অনুমরণ করিতে তপারিলে অকালে ফেরা | 
সারাযোর রিলোপ ' সংঘটিত হইত না। ১ 

অঙ্কলতঃ ভারতের বিগত -সহশ্রাধিক বর উহা আলোচনা করিলে ] 
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এই ইট তত্ব রাজ্য রঙ্গাকাসীদিগের বিশেষ ভাবে িক্ষী নি 
প্রতীয়মান হয়। তন্মধোে প্রথম তত্ব এই যে, ভারতে রাজত্বকারীদিগের 
মধ্যে বিলাসিতা বা পরথ্ধ্মদের প্রাবলা ঘটিলে ও আক্রমণকানী 
বছিংশক্র কিয়ৎ পরিমাণে অসভ্য, রণ-কর্কশ ও অধ্যবপায়-সম্পন্ন হইলে 
ভারতের সিংহাসন আক্রমণকারীরই কর-তল-গত হইন্থা থাকে। 
একথ| পৃথিবীর অন্য সকল দেশের সম্বন্ধে খাটিলেও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে 
বিশেষরূপে খাটে, ইহা ্রতিহাসিক- প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়! 
অনায়ামে নির্দেশ কর। যায়। ভারতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় শিক্ষা এই 
যে, বেতনভোগী সৈনিকের সাহায্যে বিগত সহত্র বসরের.মধো কোনও 
রাজাই কখনও ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পাঁরেন নাই। এই ছুই তত্বের 

উপর দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজ ভারত-রাজ্া-রক্ষ। বিষয়ক সমস্যার আলোচনা 
করেন না। তাই আমরা যে ছুইটি রাজ্যনাশকর দোষের উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহার একটিও তাহার অদ্যাপি দুরীভূত করিতে 
যত্ব-গ্রকাঁশ করেন নাই। 

পূর্বতন ভারতীয় রাজন্বৃন্দের নায় ইংরাজরাজও শশবর্্যমদে মন্ত 
হইয়! বিলাগ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় বীর-রটনোচিত 
কষ্ট-সহিষুণত! তাহাদের আর নাই। তেমন দূরদর্শী রাজনীতি-বিশা- 
রদও.আর ইংরাজ জাতির মধ্যে আবিভূতি হইতেছেন না। বাণিজ্া- 
তি ও বিলাস. পরার়ণতাক্প ইংরাজের বুদ্ধি মোহ-কলুষিত হইয়! উঠি-. 
তেছে, বলবীর্যয বুপরিমাণে হাস পাইয়াছে। ভারতের সীমান্তে আফ- 

রিদি যুদ্ধে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে ইংরাজের বাহুবল-হাসের 
পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। আফংরিদি সমরে গোর! সৈন্ের তুলনায় 

শিখ ও গুরখার শৌধ্যবীধ্যই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। বুযর যুদ্ধে 
** সহজ অশিক্ষিত কৃষকের দমনের জন্য ২০ লক্ষ অন্ত্াদি-সম্পয্ন গোরা 
সৈনিকের হত্্-প্রকাশ আবঞ্তক হইয়াছিল। অন্তর শশ্্হীন শতমংখ্যক, 
ুগ্র কৃষকের সমক্ষেও বছবার সহশ্র বৃটিশ সৈনিককে প্রাথ-ডয়ে পলায়ন 
করিতে হুইরাছিল,' একু্। কাহারও অবিদিত নহে। সৈধিন উত্তর 
সমু ঘটিত ঘটনায় রুষ: 'সেনানী রোজডেজতেনম্ির হস্তে যংগরোনাত্তি 
বাঞরিত্ব হইয়াও হংরাজ, যেকপে..ঘে..্মপমান সহ করিঙ্াছিলেন, 



ভাহাও ইংরাজের এই বিলাদজনিত তুর্বলতার নিদর্শন |. বিলাতের 
'লোকেও পূর্বের স্তার এখন আর সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতে. 
আগ্রহ প্রকাশ করে ন|। সৈনিক সংগ্রহের জন্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষকে | 
এখন পূর্বের তুলনায় অধিক অর্থ-ব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিতে হইতেছে । 
অথচ সামরিক বিভাগে কর্মগ্রাথী ইংলগওবামীর মধ্যে শতকর1 ৭২ 
জন এ বিভাগে কাধ্য করিবার অযোগা বলিয়া পরিতাক্ত হইতেছে |: 

বিলাতের জনসাধারণের মধ্যে সমর-প্রয়তার পরিবর্তে আরাম-প্রিয়তা 
ন। বাড়িগে, ইংরাঞ্জের দৈহিক অবনতি না ঘটিলে কখনই এরূপ হইত রি 
না।. তাই,গত ৩১শে মার্চ (১৯৯৫) পইও্ডিয়ান ডেলি নিউস+ সম্পাদক 

+ 14148. 
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অর্থাৎ রোমান সাাজ্য বিধ্বন্ত হইবার পূর্বেব উহাতে যেসকল দোষ পরিটুষ্ট 
হইন্ডেছিল, বর্তম(ন গরিষ্ঠ বুটেন মাসম্রাজোও সেই নকল, দোব দেখিতে গাওয়া 
হাইতেছে। শুদ্ধ তাহ।ই নহে, যে নমর-ব্যবনায় এককালে ইংরাজ জাতির নিকট 
গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইত এবং দেশের মঙ্গলের অন্য এক-ক!লে, ইংরাজের) 
নর্ধপ্রকারে যে আত্ম-বিসর্ন করিতেন, ভাহা আজকাল ইংলগ হইতে বিলুপ্ত ্ 

হইুাছে। আমর! শপষ্ট ই দেখিতে পাইতেছি ধে, হংলতও এখন দিন দিন, কুরাশয়তা, 
বিলাম-পরারণত। স্ই উৎকে চ-প্রিয়ত। বর্ধিত ও চারিদিকে বিভৃহ ইইয়| পিতেছে । 
ইংলগের গবর্ণমেন্ট' 'বা মন্ত্িসম।ন দুর্বল ও স্বার্থ-পরায়ণ। এত খড় সাঞ্জীকোর ক্ষ 
করিবার জন্তপ্লশে যেরূপ বারভাবের প্রয়োজন/ বিগ জ্লাতির মধ্যে; তাহা ও ১৪ 
হইতেছে. দ1।. এ সকল কতই শুভলক্ষণ নহে... সষ্টা টে, ইংরাজের বাণিজা-। 
পোত এখন পৃথিবীর ঈর্বর সহাদাগরের মধ ভ।সয়া বেড়াইতেছে, ইংর়।জের ধদ- 

অযৃদ্ধির- আড়াব মাই । 1কস্ত ব্যবসায় বাণিজোর এরপ প্রসার বুদ্ধি সন্ধে কাস, 
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ছার্শনক ও চিগাশীল লেখক  ্রালিন বেকন লিধিয়াছেন,...সকল বির যৌবন- 
কাঁলে সমরপ্রিঃতা প্রবল থাকে, মধ্যাবস্থায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ। বৃদ্ধি পার, তাহার 
পর কিছুদিন অস্ত্রশস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞান উভগ্নেরই চর্চা সমান থাকে। রাজোর 
অবদতি-কালে শিল্প-বাণিজ্য ও যন্ততন্ত্রাদির উন্নতি ও প্রসার-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।” 
এই তত্বজ্ঞ চিন্তাশীল লেখকের উত্তি' অনুসারে কি আমাদের বুটিশ স।ত্রাজোর অবনতি 
ও ভাবী পরিণামের ম্পষ্টচিত্র সুচিত হইতেছে ন1?” 

ইত্ডিয়ান ডেলি নিউসের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে । বল-গর্ববিত 

রাজের তেজ কত হাঁস পাইয়াছে, হূর্বলত! কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 

তাছা তীছাদের চিরশত্রর ফরাসী ও অ-বীষ্টান জাপানের মহিত 
সদ্ধি-বন্ধনেই সকরেলর 'গোঁচর হইগ্লাছে। ইংরাঞ্জের বল্বীর্ষা 

ষ্ধি পূর্বববৎ উগ্র থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাহারা রুষের 
ভয়ে ফরাপী ও জাপানের সহিত মৈত্রীস্থাপনে . অগ্রদর 
হইতেন ন|। পে যাহা হউক, ইংরাজ এখনও সতর্কত! অবলম্বন 
করিলে ধবংসমুখ হইতে তাহাদের বিশাল সাআজ্যকে অনায়াসে 

রক্ষা করিতে পারেন। ইংরাজ যদি ইম্পিরিরালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ, 

বিলামিতা ও ছূর্দমনীয় বাণিজ্য-লালস। কিয়ৎ পরিমাণে হাস করিতে 
পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগের সাআ্রাজা দীর্ঘকাল স্তায়ী হইতে পারে, 
সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদ বাক্তিও এ বিষয়ে এই, 

প্রকার অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। 
এইত গেল ইংরাজের বিলাদিতার কথা। বেতন-ভোগী সৈনিকের 

সাহায্যে রাজা-রক্ষার চেটা বিষয়েও ইংরাজের দোষ সামান্ত নভে । বরং 

পূর্ববর্তী ভারতীর রা্ন্থবৃন্দের তুলনায় ইংরাজের আমলে এই দোষ 
অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ইংরাজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করেন, 
না। এই কারণে এদেশের প্ররূতিপুপ্জকে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হতে শৃদ্র- 
ক্কষক পর্যান্ত আপামর হ্গনসাধারণকে মহাত্মা শিবালীর স্ঠায় পবিত্র দেশ-. 

বক্ষা-ত্রতে দীক্ষিত করিতে তাহারা সাহসী নছেন। শিখ, গুরুখা, 
গ্রন্থতি পিপাহী সেনাকেও তাহারা উত্ অন্ত্র-শন্ত্রাদি দান করেন না, 
খন্য্ছিকে বিলাতের বেতনভেরগী সৈৰিক্েরা ভারত-রক্ষার জন্য প্বদেশ-. 

স্থযান্্পুর্মক এই ্রকষপ্রধান। গ্শে, গমন করিতেও বড় ইচ্ছুক থাকে 
না। ক্মনেক- ইংরাজই এরূপ অুশিক্ীপুফরেন যে, ইংলগু রক্ষার অন্য গোর 
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দৈনিক যেরূপ প্রাণপণে ঘুদধ করিবে, ভারত-রক্ষার ছান্য  সেরপ ভাবে 
ুদ্ধ করিতে চাঁহিবে না। ্মুতরাং বেতনভোগী সৈনিকের, দোষাবলী ূ 
ভারতীয় গোর! দৈনিকদিগের মধো সম্পুর বিদ্যমান দ্েখিতেছি। কিন্তু 
ভারতবাসী ষদি যুদ্ধ বিদ্যায় দীক্ষিত হয়, তাহ হইলে স্বদেশ, রক্ষার পন্য 
প্রাণপণে বত্ব করিয়া বৈদেশিক আক্রমণকারীর পরাজয় সাধন করিবে, 
নে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । ইংরাজ যার্দ স্ুশাসনে ভারতবাসীকে 
সন্তষ্ট রাখেন, তাহা হইলে ভাঁরতবাসীর যুদ্ধ-বিদ্যা-শিক্ষা ইংরাজের পরম 
মজলেরই কারণ হইবে। ভারতবাসী যুদ্ধ-বিদ্যায়-দীক্ষিত হইলে, 
সামরিক বিভাগের ব্যয় বছ পরিমাণে কমিয়৷ যাইবে এবং তাহা হইলে 
্বরিদ্র প্রজার কর.তার লাঘব করিতে সমর্থ হইয়। ইংরাজ-রাজ ভারত- 
বাসীর অনীম কৃতজ্ঞত|-ভাজগন হইতে পারিবেন। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতবা দী প্রজাকে অস্্র'দান করিতে 
ইংরাজ-রাজ-কিছুতেই সম্মত নচছে। এদিকে দীর্ঘকাল অন্তর-চষ্চার 
অভাবে এদেশবামীর সামরিক গুণমমুহও বিলুপ্ত হইতেছে। দেশ হইতে 
পৌরুষ-চষ্চার এরূপ বলোপ ঘটিয়াছে ষে, ইংরাজেরাও সামরিক বিভাগে, 
কাধ্য করিবার উপঘোগী লোক সহজে খুঁজিয়া পাইতেছেন না বলিয়া. 
শুনিতে পাই। কিছুদিন পুর্বে কলিকাতার ইংলিশমাঁন পত্রেও এই 
অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। ইংলিশম্যান স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,-- 
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এ অবস্থা কিরূপ ভীষণ, মকলেই অনুভব করিতে পারেন। ইংরাঁজও- 

যে ইহা! না বুঝেন, ভাগ নহে। তাই রুষের আক্রমণের কথায় ইহারা 

একনপ ভয়*বিহবন হইয়া পতন। কিন্তু সুখের বহর, ইং ংরিশমযানও, ৃ 
এখন ন যলিতেছেন, - 
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--গঅর্থাৎ এখন ভারতবর্ষে রিজার্ভ সৈন্য. াছাবার কোনও উপায় 

হইতে পারে কিনা, জ এই ভারতব্ষ-ক্ষা-বিষয়ফ প্রস্থ্ের মীমাংসা- 

প্রসঙ্গে ভাবি! দেখা উচিত 1৮ আমাদের/মতে একদা, পৃর্কোই ভাবিয়া" 



২৫২. 0 দেশের কথা 

দেখা উচিত ঠা গে যাহ হউক, এখনও এবিষয়ে ভাবিয়া দেখিবার 
সময় অতীত হয় নাই।. এখনও রিজার্ভ সৈম্তের লংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা 
করিলে ইংরাজ অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ দেশরক্ষা্তে দীক্ষিত 
রিজার্ভ সেন! সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। এদেশে এখনও পুরুষ 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও চেষ্টা! করিলে_বিশ্বাস করিরা শিক্ষা 
দান করিলে, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবক অল্পদিনের চেষ্টায় উৎরুষ্ট সৈনিকে 
পরিণত হইতে পারেন। যদি ইংলিশম্যানের এই প্রস্তাবমত কাধ্য হয়, 
বদি লর্ড রবাটসের ন্যায় মমর-নীতি-বিশারদের মতানুসারে ইংরাজ রাজ- 
নীতিকফের] চলিতে সম্মত হন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে ভারতে 

অপূর্ব শৌর্ধাবীধ্যশালী দেশরক্ষক সেনাদলের স্থ্টি হইতে পারে'। তখন 
কষ বিংশতি লক্ষ ষেন। লইয়! সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেও জয়লাভের 

আঁশ! করিতে পারিবেন না। এমন কি, ইংরাজের অন্ততঃ ৫ কোটা 
গ্রজাকেও সশস্ত্রভাবে ইংবাজের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত দেখিলে রুষপক্ষ 
'ভারতাক্রমণের কল্পন। ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন; একথা আমরা সাহস 

করিয়। বলিতে পারি । কিন্তু ইংরাঁজ তাহাদের এই অকৃত্রিম রাজ্রভক্ত 

প্রজাকে প্রাণ খুলিয়! বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন ন|। তাহার! দেড় লক্ষ 
সৈল্ক লইয়! রুষের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারিবেন ন! জানিয়! 
জাপানের সহিত সন্ধিবন্দনে আবদ্ধ হইয়াছেন । ইহাতে ভারতীয় প্রজার 
প্রতি ইংরাজের যে ঘোর অবিশ্বাস গ্রকাশ, পাইয়াছে, তাহাতে ভারত- 
বাসি মাত্রেই মর্মাহত হইয়াছেন: রাজভক্ত প্রজাকে এরূপ মর্মমগীড়। 

দেওয়! কথনই প্রকৃষ্ট রাজনীতির অন্থমোদিত নচে। 

ফলকথা. একদল বেতনতভোগী স্থারী সৈন্ের উপর এরূপ বিশাল 
দেশের রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না. 
কারণ, স্থদেশ-রক্ষার পিভ্র-রতে দীক্ষিত হইয়া যাহার যদ্ধ করে, তাহাদের 

_অহিত বেতনভোগী সৈশ্ের তুলনাই হয় না। রুঘজাপ যুদ্ধে আমর! এ 
কথার প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রত্যহ, প্রতিপদে দেখিতি পাইতেছি। খের 

য় ভারতবর্ষে দেনকক্ষা্রতে দীক্ষিত ঘেনাদল একটাও নাই, স্ববেশ- ৃ  
- ক্ষার পবিত্র কাধ্যে বভারতবাদী, একেবারে, বঞ্চিত । এদিকে দেড়লঙ্গ 

রা হই লক্ষ বেতনভোগী মন ছা রুষের সভায় প্রবণ পঙ্র, 
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আক্রমণ নি রঃ বিশাল-দেশকে। রক্ষা করাও অস্ত ।.. অতএব 
ইংরাজ ! এখনও বদ্ধ পরিত্যাগ কর! ভারতবাসীকে বিশ্বাস কর। 
রাজভক্ত প্রজাকে এরূপ অন্ত্রহীন, বল-হীন, পৌরুষহীন করিয়া রাখিও 
না। অন্তর হাতে পাইলেই ভারতবাসী বিদ্রোহী হইবে, এ ভ্রান্ত ধাতপা 
পরিত্যাগ কর। ১৮৭৭ গ্রীষ্টা্ পথ্যস্ত ভারতবাসীর যখন হাতে অস্ত্র 

ছিল, তখন ত তাহার! বিদ্রোহী হয় নাই! যে মিউটিনীর ভয়ে তোমরা! 
অস্থির, সে মিউটিনী তোমাদেরই অত্যাচ!রপীড়িত সৈনিকের করিক়া-. 
ছিল। সাধারণ প্রজা কখনও বিদ্রোহের উত্তেজন! করে নাই, বরং 
তাহার! সহায়ত! করিয়াছিল বলিয়াই তোমর! সে বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ 
হইয়াছিলে। পূর্ের স্টায় অন্ত্রবলে বলীয়ান হইলে ভারতবাসী এখনও; 
ইংরাজের জন্য উৎসাহের সহিত রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে । ফলে, রাজা 
প্রজ! উভয়েরই মঙ্গল হইবে। ইংরাজরাঁজের সাআজাজা-রক্ষার ভাবনা 
দুর হইবে, দরিদ্র প্রজ্জার অর্থের অপব্যয়ও নিবারিত হইবে। 

শ্বেতাঙ্ঈ-পোঁষণ । 

শাসন-ব্যবস্থা-বিতাগেও অপবায়ের সীমা নাই। ১৮৩৩ ধৃ্ঠাবে 
পালসামেন্ট হইতে আদেশ প্রচারিত হয় যে, শাঁসন-বিভাগের উচ্চপদ- 
সমূহেও দেশীয় কর্মচারীর নিয়োগ করিতে হইবে। 'ইছার পর ১৮৫৮, 
সালে দিপাহী বিদ্রোহের অবসানে পরলোকগত! মচারাণী যে ঘোষণা-. 
পত্র গ্রচার করেন, তাহাতেও পূর্ব আদেশ সমধিত হয়। কিন্তু জড 

লিটনের কথাতেই গ্রকাশ যে, ত আদেশ-প্রচারের পরদিন হইতেই 

ভারত গবর্ণমেন্ট আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্ত উপাঁয় উদ্ভাবনে বাস্ত- 
হলেন. ফলে, উচ্চপদ-লাতের পথ এদেশবাসীর পক্ষ রত রস 
ঝুঁহিল। ভার জন শোর নিখিয়াছেন,_ 
"২ পুত [0318175 10856 0867 65010080 [00 8521 [70200 পা 0: গে | 
৮3৩৮ £5 10551 80811907702 00৮10 8 016%81160 8001 0. ৪০০৪1, 

অর্থাৎ, প্রতোক সন্মান, গৌরব ও উচ্চপদ হইতে: দেশীয়দিগকে বঞ্চিত 

রা ছইয়। থাকে । দে পদ-গ্রহণে কোনও প্রকারে : রড শপহীন ইংরারকেও 

নত করিতে, পার! যায়, সেপদে আর দেশীয়ের নিয়োগ ছানা . এ 

ইহা অবই ১৮৬৮ সালের কখ!। ভ্যাহার পর (বিগত, ৬৮ বকে, 
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তা তি দেশের কথ1।. 

এবিষয়ে বেট কতদূর সহদগতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কাহারও 
অবিদিত নহে । ১৮৭৩ ্রীষ্টাববে বিলাতের ফাইন্তান্স কমিটির সঙক্ষে 
সাক্ষা-দান-কালে শ্তার চার্শন টিবেলিয়ান মহোদয় বলিয়াছিলেন,_ 

4১11 50165 01 7078 10৩7) 110 971 ৪:06 ০0710161655 05817012861005 22 
1108 090176) :01%/00 ৫0 096 ৪৮০1) 561000660৪0 1760 6001) £০ ০09৮ ৮০ 10 
018 07107 150010076110300079 8100. 0760 11855 0667. 0306 17100 (16. [01106 ৪100 
(1067 1700 10৮67-0681077900 0 016 [২০670 &5 06086 091160%075 2০, 

স্তাবর্থথ যে সকল ইংরাঞ্জ যুবক প্রতিষেগী পরীক্ষায় সাফল্য-লান্ভ করিতে 
পায়ে না, অথধা যাহার! উক্ত পরীক্ষার জগ্য অগ্রসর হইতেও সাছস 
করে না, তাহার] ভঙ্রাগদ্র নির্বিশেষে এক এক থানি অনুরোধ পত্র লইয়। 

ভারতবর্ষে গমন করে। স্বপারিশের শ্রে।রে তাহার! অনায়াসে ভারতীয় পুলিশ 
বিভাগে নিযুক্ত হয়। অনেকে আবার রাজন্ব বিভাগের ভেপুটী কলেকটার 
গ্রভৃতি অধন্তন গদও লাভ ধরে। 

বিভাগীয় কর্তৃ-পুরুষদিগের অনুগ্রছে ইদ্দানীং অনেক সরকারী 
আফিসে ৫০২. টাকার অপেক্ষা অধিক বেতনের কার্যে যথাসম্ভব 

ফিরিলী-নিয়োগেরই বাবস্থা হইতেছে |! ১৮৯২ সালে পালমেন্টে যে 

হিসাব দাখিল হইয়াছিল, তাহাতে নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, 
যে সকল শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ১২৫ টাকা বা তদপেক্ষা অধিক বেতন পান, 
তাহাদিগের জন্য ভারতীয় রাজকোধ হইতে বংসরে ২১ কোটা টাক 

বায়িত হইয়। থাকে । এতঘ্যতীত্ত মুষ্টিমেয় ফিরিঈীদিগের বেতন-স্বর্নপ 
বাধিক দেড় কোটা মুদ্রা প্রদত্ত হয়। পক্ষান্তরে ভারত-সম্তানদিগকে 
বেতন-প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্ট বংসরে € কোটী ২৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় 
করেন ন1! এই ৫ কোটী ও ফিরিঙীদিগের প্রাপ্ত ১, কোটী টাকাই 
এদেশে থাকে। শেতা্জ কর্মচারীদিগের ল্ধ ২১ কোটা টাকার অধি- 
কাংশই ফ্কোমচার্জের টাকার স্তায় দেশান্তবিত হয়। এ সালের 
পালণমেন্টে অনৈক সাস্তের প্রশ্নের উত্তরে তদানীস্তন ভারতমচিবের 
অন্তর, সেক্রেটারি মিং কর্ন (এখন জর্ড বর্জন ) বলিয়াছিলেন। 
বার্ষিক ৫» সত্তর ুত্রা বা তঙ্নধিক বেতনভোদী ২৭ জন রাজকর্শা- 

রা অধো একজন সাজ দেশীয় ! যাহারা বার্ষিক তিশ দহ হটে 
'শ্চশিং সহজ সু বেসন: পাই থাকেন তাহাদিগের মধ্যে তিনজন. 



(দেশের আয-ব্যার়। ২4৪. 

১৮৯২ সালের পর অনেক গ্রেতাঙগ, কৃষ্ণাঙ্গ ও. ফিট দর সং। 
বাড়িয়াছে$ তদনুপাতে ব্যয়েরও বৃদ্ধি হইয়াছে! সাষরিক বিভাগে 
বার়-বৃদ্ধির লীম! নাই। সিবিল বিভাগে ইদানীং প্রায় ৮ সহত্র বৈদেশিক 
বৰ! শ্বেতাঙ্গ কার্ধা করিতেছেন। তাহাদিগকে আমাদের রাজ কোষ 
হইতে বংসরে কিঞিদধিক অষ্ট কোটি মুর! বেতন-ন্বরূপ প্রদত্ত হইয়া 
থাকে। এতগ্ডিনন এ সকল রাজপুরুষের ভাত। প্রভৃতির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা! 

আছে। পঙ্গান্তরে & সিবিল বিভাগেই সর্বসমেত এক লক্ষ ত্রিশ 
সহত্র দেশীয় কর্মচারী কাঁ্ধ্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগের বার্ষিক 
বেতনে কর্তৃপক্ষ সাত কোটা মাত্র টাক! ব্যয় করেন। ছয় সহশ্র ফিরিঙগী 
৭৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা পায়। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ইংরাজ বৎসরে 

৯,*৫ টাকা, গ্রতোক ফরিলী ১,২১৫ টাঁকা ও প্রতি দেণীয় কর্মচারী 
&৪* টাক! মাত্র পাইয়! থাকে । 

পাশ্চাত্য শিক্ষা-গুণে এদেশে যে জ্ঞান-হুর্যোর উদয় হইয়াছে, 
অনুরদর্শী রাজপুরুষদিগের চেষ্টায় তাহা এক্ষণে অকাল জঙলদজালে আবৃত 
হইয়াছে । ইংরাজ কিয়ৎ পরিমাণে সহদয়ত প্রণোদিত ও বু পরিমাণে 

গ্রয়োজনের বশবত্তী হইয়৷ এদেশে পাশ্চাতা-শিক্ষার: বিস্তারে সহায়তা- 
পূর্বক ভারতবাসীর হৃদয়ে যে উচ্চাকাজ্ষার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন, 
সন্থীর্ণ চিত্ত রাজকর্মচারীর। তাহার সম্যক পরিপুরণে সহায়ত! করিতে 
এখনও প্রস্তুত নহেন। ফলে, দেশায় কর্মচারীর। রাজসেবায়, গ্রাগপাত 
করিয়াও যথোচিত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার*লাভে বঞ্চিত হইতেছে। 

- কেবল শামন বিভাগেই নহে, রেলবিভাগে ছয় সহত্রাধিক বৈদেশিক 
শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদ-সমৃহ অধিকার করিয়া দেশীয়দিগের আধক বেতন- 
লাভের পথে বিশ্ব স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। বলা বাহুলা, রেলের 

কাজে লোকসান হইলে, রাজপুরুষদদিগের অনুগ্রহে দরিদ্র দেশার়দিগ্নের 
' প্রদত্ত রাজন্থ হইতেই ক্ষতি-পুরণ করিবার ব্যবস্থা, হ্ই্রা থাকে 7. ফলে, 
পেলের লাভের. ভাখী শ্বেতাঙ্গের ও লোকসানেরভাগী কৃষ্কা প্রজা, 
এইরূপ দীড়াইয়াছে। রেলের কারবারে ভারত বব্ণমেন্টের এপর্যাস্ত 
৪. কোটা পাউও বা প্রায় ৬* কোটা টাকা ক্ষতি হইয়াছে ॥ এই ক্ষতি- 
পূরণের জন্ত.. তারতীছজ: রাঁজকো হইতে 'জাজপুরুষেরা, দরিত প্রজা 



২৫৬ . দেশের কথা। 

শৌণিত-সম অথ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ উচ্চপদ- -সমুছে রা 
নিয়োগ হইলে, অপেক্ষাকৃত অন্ব্য়ে কর্তৃপক্ষের কার্ধয-সিদ্ধি হইত, ক্ষাতির 
পরিমাণও এরূপ ভঙ়ঙ্কর হইত না, দেশবাসীরাও “ছুপয়সা” পাইয়া 
তাহাদিগের দারিদ্র্য কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দুর করিতে পারিত। কিন্তু 
সেদিকে বৈদেশিক রাজপুক্ষদিগের দৃষ্টি নাই। ভারতবাপীর যতই; 
আর্থিক ক্ষতি ঘটুক, শ্বেতাঙ্গ-সমাজের স্বার্থ রক্ষার ' বিষয়ে তাহারা 
সর্বদা ষত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইহ1 সামান্ত পরিতাপের বিষয় নছে। 

লর্ড কর্জনের আমলেই উচ্চপদে দেশীয়ের সংখ্য! বিশেষভাবে হাস 
পাইয়াছে। গত ১৮৯৫ সালের প্রারস্তে লর্ড কর্জন এদেশের শাসনদও 

পরিগ্রহ করেন এবং. ১৯৯৪ খুষ্টাবে প্রথমভাগে তিনি আর-বায়ের 
বজ্ধেট বিচার কালে উচ্চ রাজকাধ্যে এদেশবাসীর সংখ্যা-বাছুল্যের 
উল্লেখ করিয়া গর্ব-প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বর্ষে গোখলে 
মহোদয় ১৮৯৭ সাল ও ১৯০৩ সালের কর্খচারীদগের মংখ্যার তালিক। 

প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে,-:এক বিচার বিভাগ ভিন্ন গ্রার় সকল 
বিভাগেই ছিশ্দু কর্মচারীর সংখ্য। হাস পাইয়াছে। শিক্ষা বিভাগেও 
হিন্দু মুসলমানের সংখা। পৃর্ববের তুলনায় কমিয়াছে। সহআাধিক মুন 
বেতনের পদ্দে এই বিভাগে একজনের অধিক দেশীয় নাই। ১৮৯৭ 
সালে এক সহম্র মুদ্রার অপেক্ষা অধিক বেতন-ভোঁগী ইউরোগীয়ের 
ধা! ৩৯ ছিল, ১৯০৩ সালে তৎস্তলে ৪৮ হইয়াছে ! পূর্ত-বিভাগে ৫ জন: 

দেশীয় বাড়িয়াছে বটে, কিন্ত মাসিক' ১২ শত টাকার অধিক বেতৃন-যুক্ত 

পদে এক জনও কৃষ্ণাঙ্গ নাই । কেবল ভাহাই নহে, ১৮৯৭ সালে শ্রী” 

পদে ৪* জন শ্বেতাঙ্গ ছিল, ১৯০৩ সালে ৬১ জন হইয়াছে অর্থাৎ ষে- 
সময়ে স্বক্র-বেতনের পদে ৫ জন দেশীক়ের নিয়োগ হইয়াছে, দেই 
সময়ের মধ্যে ২১ জন শ্বেতী্গকে ১২ শতাধিক মুদ্র! বেতনের পদে নিযুক্ত 
করা হয়াছে।.. 

ৃ রেল বিভাগে পল], নল হ্ ন্ সপ লব) আত আসমা 

জন কেক ফিরিলী ও. একট জন রুষ্চাঙ্গকে নিযুজ করা হইয়াছে, কিন্তু- 

১. শতাধিক যু বেতনের পদ্ধে পূর্বের তুলনায় ৫ জন শ্বেতাঙ্গে ও ছুই" 

ছধগ ফিরিজীকে নিয়োগ করিয়া, কর্তৃপক্ষ, অতুলনীয় উদারতার পরিচয়? 
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প্রদান করিয়াছেন। এতির কষি- বিভাগ, হি ডি 
কয়েকট। নূতন বিভাগ স হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণাঙ্গদিগকে প্রবেশ 
করিতে দেওয়! হয় নাই। পণ্ড-চিকিৎসা) যাদঘর ও.ডাক প্রভৃতি 
বিভাগেও শ্বেতাঙ্গের সংখ্যাই বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । এইরূপে যেদিকে 
সৃ্টিগাত করি, আমরা লর্ড কর্ন মহোদয়ের অতুলনীয় ওদার্ধা ও ্রতীচয 
সত্যনিষ্ঠার পরিচয়. প্রাপ্ত হুই। 

রেল, সামরিক ও শাসনাদি বিভাগে নিষুক্ত শ্বেত-হস্তীদিগের পোষ- 
শার্থ অর্থবান করিয়াই আমাদিগের অব্যাহতি লাভ ঘটে ন1। এই শ্বেত- 
কায়গণকে ধর্ম-শিক্ষা পিবার ব্যয়ও মামাদিগকেই প্রদান করিতে হয়। 
এজন্য বৎসরে প্রান অর্ধকোটা মুদ্রা আমাদের রাজকোষ হইতে ব্যয়িত 
হইয়া! থাকে । শ্বেহাঈ-রাজপুষদিগের ধর্শী-জ্ঞান-বৃদ্ধি-বিষয়ে ষ্দি মিশনরি 
মহাশয়ের মতা সত্যই সহায়তা ' করিতে পারিতেন, বদি তীহাদিগের 

রাজনীতিক কপটতার মাত্রা কমাইতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে 
আমর! সানন্দে মিশনরিদিগের পোষণ-ভার গ্রহণ করিতে. পারিতাম। 
কিন্তু এই থৃষ্টায় পুরোহিত মহাশয়ের আমাদিগ্রের এই প্রকার ছিত- 

মাধনে তাদৃশ মনোযোগ নহেন। এরূপ বিড়ম্বনা! আর কোনও দেশে 

কি সপ্তবগর 1 '“বর্ধরস্ত ধনক্ষয়১?, আর কাহাকে ঝলে ? 

হি ১৮৫৮ খুঠটাবে সু প্রদিদ্ধ দার্শনিক জন টা মিল বলিয়াছেন, 
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: ভাবার্থ এই যে, ম্বদেশীর় রাজশক্তির হ্বারা শাসিত হওয়ার একট। সার্থকতা 
ও যাথার্থ্য জছে। কিন্ত একআ।তর ত্র অস্ত জাতির. শাদনের কোনও 
অর্থই হয় | এক জাতি অপর জাতিকে নিজের কাঁধ্যসিদ্ধির, ভগ রাধিতে 

গারে, অর্থো পারজযুনর, . বন্বশ্বয়ূপ :করিতে পারে, “মনুযোর গোশালায়। পরিণত, 

রর তাহাদিগের ্বার। (ঘানিঃটান। প্রহৃতি) যোজন, পি করিয়া লইতে গপারে। 

১. রমেশ বাবু বখার্থই বলিয়াছেন,_পকিন্ধু এমনই বিন যে, গরু 

নর যায়, ঘানি টানিবে কে 1৮.তিনি, রও রলিযঃছেন, “মিলের এই 

তাঁত উজির. মধোঃ প্রধমে টা" মতা আছে বিয়া মনে হয়, তাহার 
৮ ্ ঃ টি 728 
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অপেক্ষাও গতীরতর সত্য নিছিত ছে। এক জাতি অস্ট জাতিকে 
শাসন করিতেছে, অথচ শাসিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত 
হইতেছে-_পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ একটিও নাই বিজাতীয় 
শাসকের হস্তে বিজিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণ রূপে অক্ষুপ্র থাকিতে পারে, 
মম জাতি অদ্যাপি এমন কোনও উপায়্ের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় 
নাই। তবে এই অনিষ্ট নিবারণের একটি মাত্র উপায়-মাছে। সে উপায় 
এই যে, বিজিত জাতির হস্তে দেশের আংশিক শানভার-সম্পপ। ইঞাতে 

জেতা ও বিজিত উভয় জাতিরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে ।৮ 
ফলত: দেশ হইতে সংগৃহীত করের অধিকাংশ দেশের মধ্োই ব্যয়িত 

ন! হইলে গ্রজার দুর্দিশা-বৃদ্ধি অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। ভূতপূর্ব্ব হিন্দু ও 
মোগল আমলে, গ্রজাপীড়ক রাজার শাসনকালেও দেশের টাকার অধি- 
কাংশ দেশেই ব্যয়িত হইত । প্রজার! যে রাজকর গ্রদান করিত, 'তাহার 

প্রায় সমব্তই নানা শ্ুত্রে তাহার! ফিরিয়া পাইত! এইজন্য মুসলমান- 
দিগের আমলে ভারতীয় প্রজাকুলের আর যত কষ্ট থাকুক, '্াত্ত-কাপ- 
ডলের এরূপ কষ্ট কখনই ছিল না। ভারতবাসী হিন্দু-সন্তান ল্বাব বাদ-" 
শাহের প্রধানমন্ত্রীর পদ পর্যাস্ত প্রাপ্ত হইতেন। মুসলমান রাজপুরুষের| 
যে বেতন পাইতেন, ব! প্রজালুন করিয়! যে. অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহা 
এদেশেই থাকিত, এখনকার ন্যায় তাহ! চির দ্দিনের জন্ত সপ্ডুসমুদ্র পারে 
গমন করিত না। নানা আকারে প্রজার তাহা ফিরিয়া গাইত। তত্তির 
মুসলমান নরপতির দেশীয় শিল্পিগণের গরধান আশ্রয়দাতা ছিলেন।. 
প্রজারাও «পেটে খাইতে” পাইত বলিয় রাজপুরুষদিগের অত্যাচার 
তাহাদিগ্রের “পিঠে সহিত” । কিন্তু বর্তমানকালে তাহা। ঘটতেছে না । 
যে কপর্দকটি ইংরাজের হাতে বাঁ ইংলণ্ডে বাইতেছে, সেটি আর 
দেশে ফিরিয়। 'আাদিতেছে ন!। কাজেই প্রজার দারিদ্র বাড়িয়াছে, 
নানা বিষষে ভারতবামা তাহাদিগ্বের পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে 
বিছাত হইয়াছে। ফলে "আমরা যে. রা হাতত দিতে বাই; মেই 
কাজই. শেষ পর্যা্ত পণ্ড হইয়া পড়ে । দেশে যে .কার্ধ্য যে 

 প্রণালীতে সম্পর হয়, আমাদের দেশে ষে. পন সেই কার্য সম্পর 
ক্করিতে গেলে, শেষ পর্যতত নিক্বদ হইতে হয়। ..আমরা পূর্ব হইতে 
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গণন! করিয়া যে ফলের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকি, দে. ফল যথাসময়ে 
উপস্থিত হয় না) পরত্থ যাহ! আমর! মনে ভাবি না, তাহাই আসিস 
উপস্থিত হয়।” শ্রীযুক্ত নৌরোজী মহোদয়ও এই কথাই বলিয়াছেন,__ 
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এই অন্থাভাদিক অবস্থার নিরাকরণপুর্বক ভারতীয় সমাজকে 
প্রক্ৃতিস্থ করিতে হইলে, রমেশ বাবুর ব্যবস্থিত ওষধই সর্বাগ্রে ব্যবনথার্য্য। 
স্থবিজ্ঞ নৌরোজী মহাশয়ও এ্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী | স্থ প্রসিদ্ধ গ্রীতিহাপিক 

ডাক্তার হণ্টার সাহেব, 7815105৮1০0]: 10 10019 নামক গ্রন্থে উচ্চ 
রাজকার্ষ্যে বনুসংখ্যক দেশীয়ের নিয়োগ করিবার পরামর্শ দান করিয়া 
ছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এখন যেরূপ দুই দশ জন দেশীয়কে 

সিবিল-সার্কিসের কারা দান করিয়া আপ্যাযিত করা হইতেছে, সেরূপ 
করিলে, এ সমন্তার মীমাংসা হইবে না। উচ্চ পদসমূতে ব্দংখাক 
দ্বেণীয়ের নিয়োগ করিতে হইবে। তাহাদের ,কার্্য-পরিদর্শনের দন্যও 
সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গের নিয়োগ" স্থফলপ্রদ হইবে না। হণ্টার সাঁহেব 

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের সংখ্যা একেবারে কমাইবার. বিশেষ পক্ষপাতী 

ছিলেন। ডিউক অব ডিবনসায়ার মহোদয়ও এই মতাবলম্বী! তিনি 

বলেন, উচ্চ রাজকার্ষো বহুল ভাবে দেশীয়দিগের নিয়োগ না" করিলে, 

ভারতে স্থান কথনই প্রবস্তিত হইবে ন।। স্তার জর্জ উইঙ্গেট কেবল 

ঘে অধিক সংখ্যায় দেশীয়-নিয়োগেরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহ নহে; | 

তিনি ভ'রতবানীকে হোমচার্জের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি-দান করি- 

তেও পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহার মতে ইংলগের সংঘর্ষে ভারতের | 

যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে, হোম চার্জের সম্পূর্ণ | বিলোপ ও ভারত- 
বাসীর প্রদত্ত সমস্ত কর ভারতেই ব্যয় করিবার, বাবস্থা না. করিলে 

শাহার পূরণ ছইবে না। আরও অনেক বিজ্ঞ মনীষী এই প্রকার মতই 
ব্য: করিয়াছেন। আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতিও বিগত ২ ২১ বৎসর 
ধরিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন। ছুঃখের বিষ, ও অন্যাপি এদেশের. 
ক্ষষতীপ্রিয় রাপুরুয্র। এ বিষয়ে সম্যক রর্ণপাত করিতেছেন না। 



২৬ দেশের কথ।। 

মিশনরিদিগ্ের যুক্তি । 
এদিকে ধর্ণব্যবন্ারী মিশনরি মহাশয়ের দেশের তরলমতি যুবক- 

দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে,-”তোমাদের সামাজিক 
কু-শিক্ষার দোষেই তোষর! দারিদ্র্য ভোগ করিতেছ। নচেৎ বর্তমান 
বৃটিশ আমলে তোমাদিগের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইগ্লাছে, সেরপ কোনও 
কালে হয় নাই। তোমাদের ধন যথেষ্ট বাড়িয়াছে; কিন্তু তোমরা (১) 
বিবাহ ও শ্রান্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াই সব খোয়াইতেছ। (২) 
তোমাদের খণ করিবার প্রবৃত্তি বড় গ্রবলা এবং (৩) তোমর! সরকারি 

চাকরি পাইবার জন্ত লালায়িত, এই তিন কারণেই তোমাদের দারিজ্র্য 
বাঁড়িয়াছে। (৪) তোমর1 অলম্বার-পত্রে টাক! আটকাইয়! রাখ, আর 
'অবিচারে যাহাকে তাহাকে ভিক্ষা দরিয়। থাক, (৬) মদ, গাঞা, আফিম 
খাইয়াও অনেক টাক! উড়াইয়া ফেল। তোমাদের দানের দোষে 
ভারতবর্ষ এক দ্দিকে যেমন [১200 ০0? ০10801 (দাঁনশীলতার দেশ ), 

অন্য দিকে তেমনই 1.700 ০01 0688875 (ভিক্ষুকের দেশ ১ হইয়। 

পড়িয়্াছে ! সমগ্র ভারত ৪১ লক্ষ লোক কেবল ভিক্ষ। করিয়। দিন- 

পাত্ত করে, ইহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়? কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কু-শিক্ষাঁয় 

তোমাদের দেশের লোকের এই লঙ্জাবোধ পর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইফাছে। 
তোমাদের মধ্যে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা আছে যে, সাহেবের! 

দেশের সব বড় বন্ঠ চাকরি পায় বলিয়াই তোমাদের ধন-বৃদ্ধির একট! 
বড় পথ বন্ধ হুইয়া গিয়াছে 7 কিন্তু সেট? তোমাদের বিষম ভ্রাস্তি। 
ভারতে ইংরাঁজ পিবিলিয়ানের! যে বেতন পান, তাহার হিসাব করিলে 
দেখিতে পাইবে যে, প্রী বেতনের জন্য তোমাদের গড়ে জন প্রতি বার্ষিক 
ছুই পরসার অধিক দিতে হয় না। এ সকল পদে অর্ধ বেতনে দেশীয় 
লোকের নিয়োগ করিলে তোমাদিগের গড়ে বড় জোর এক পয়সা 
করিয়া ব্যয় লাঘব হইত্েপারে। বৎসরে এক পয়সা বেশী থা. কম 
খরচে কিছু যায় আলে নাঁ। ফুল কথা, বৃটিশ আমলে তোমাদের প্রকৃত 
পক্ষে ধনবৃদ্ধি হইবেও. উল্লিখিত “চে” পড়িয়া তোমরা! ধবংসমূখে 
.ক্গ্রসর চুইতেছু।” এসির কেছ কেহ আমাদিগের “মরালিটি”ঃ বা 

ভী র্িডাব ও একা বর্তী পর্ধিবার-প্রথাকে দারিয্র-ুদ্ধির কারণ 



দেশের আয়-বায়। ২৬৯. 

বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ীপ্ুধষ্টকে না ভঙ্গিলে ও সাপে মানৃষে- 
কথ! কয়, ইত্যাদি বাইবেলীয় উপকথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, 
ভারতবাসীর মঙ্গল হইবে না, এইরূপ উপদেশ-দানেও, ইহার! বিরত 
নছেন। ছোমচাঙ্জ প্রভৃতির ব্যপদেশে দেশের অর্থ শোষিত হওয়ায় ও 

রাঙ্গানু গ্রহ-পুষ্ট বিলাতী বাণিজোর ঈংঘর্ষে, ষে ভারতবাসীর দিন দিন 
ধনক্ষয় হইতেছে তাহার উল্লেখ, এই নকল ভারত-প্রবাদী মিশনপির 

মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। | 
ধাহারা পূর্ববোলিখিত কারণালীর নির্দেশ-পূর্ববক ভারতীয় দারিত্র্য- 

সমস্যার মুল তত্ব-সমূহ সংগোপন করিবার চেষ্টা করেন, ঠাহাদিগের 
গতি দিজ্ঞাস্য এই যে, বিবাহ-শ্রান্ধাদি কম্মে অর্থব্যয় কি এ দেশের চির- 
স্তন প্রথ। নহে? বর্তমান কালেই কি আমাদিগের পল্লীসমূছে এ সঞ্ল 
বিষয়ে অকন্মাৎ ব্যয়-বাছুল্যের আোত প্রবাহিত হইয়াছে ১ বরং পল্লা- 

সমাঞ্জে কি অধুনা পূর্বের তুলনায় এ দকণ কার্যে সমারোহের মাত 
হাল পায় নাই? যদি তাহা ন! হ্ইয়া থাকে, তাহ! হইলেও কি এই 
সকল কার্য দেশের দরিদ্রতা-বৃদ্ধির সহায়? এতছৃপলক্ষে ব্যরিত অর্থ 

কি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই, এট্টিত (01501096650) 

হয় ন1? এরূপ সামাজিক আদান-প্রদ্দানে কি দেশ ধন-হীন হয়? 

না, যে টাক। একবার দেঁশত্যাগ-পুর্ধক সমুদ্রপারে গমন করে, ও আর 
তাহার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ব হইবার কোনও উপায় থাকে না, তাছাতেই, 
দেশের দারিজ্ত্য-বৃদ্ধি পাইয়! থাকে? | 
. "তাহার পর মহাজনের ও খণ-প্রবৃত্তির কথা। পুর্বকালে কি এদেশে 

মঙাজন ছিল না? অধুনা সুদের হার যদি বর্ধিত হইয়া থাকে, তবে 
তাহার কারণ কি 1? দেশে টাকা বেণী থাকিলে সুদের ছার কমে না) 

অর্থাভাব ঘটলে স্দদের হার বাড়ে? লোকের অর্থাভাবই কি গ্াণ- 

নতি কারগ নহে? অর্থের অভাব অনুভূত না হইলে কেছ খাগ 
করিতে অগ্রপর হয় কিঃ খাণের কারণ অভাব, না অভাবের কারণ 

ধণ?.. পূর্বে মহাজনেরা' দেশবাদীর অনুগত তৃত্যবৎ ছিল, একাঁপে 
তাছারা। গ্রামবাসীর গ্রত্ুর আসন গ্রহণ করিল কিরপে 1. এবিষয়ে মিঃ 
খরনরণ মাহা বলিয়াছেন, ভাহার প্রতিবাদ কে কাস্তে পারেন ফি? 



ৃ ২৬২ . দেশের কথা। 

.. বাজার গ্রতিকূলতায় দেশের লোকের শিল্প-বাণিজ্য বিনষ্ট হইলে ও 
বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় প্রজাকুল রাগ্জার আনুকৃল্য- 
লাভে বঞ্চিত হইলে, বিদ্যালয়াদিতে ম্বাধীনজীবিকার অলম্থনোপযোগ্ঠিনী 
শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে, লোকে চাকরি ভিন্ন আনন কোন্ পথে ধাবিত 

হইতে পারে? রাঁজশক্তি যেখানে মাদ ক-সেবনে উৎসাহদায়িনী, সেখানে 
প্রপ্জার মাদক-দ্রব্যে অনুরক্তি-নিবারপ কি নিতাত্তই কষ্ট-সাধ্য নহে? 
প্রাচ্য জাপান খুষ্ট-ভক্ত ন। হইয়াও চওু-দেবীর মুণ্-চ্ছেদ্ধের ব্যবস্থা 
করে, আর চীনদেশ-বাঁদী অহিফেন-সেবনে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিলে 
স্ুদতয ইংরাঙ্স বন্দুকের গুলিতে ও সঙ্গীনের প্রহারে তাস্থাদিগকে অর্জ- 
রিত করিয়। অহিফেন-ক্রয়ে বাধ্য করেন, ইহার কারণ কি? 

দ্বান-কালে পাত্রাপাত্র-বিচারে আমাদিগের আগ্রহ শ্রকাশ পায় না, 

পাছে প্রর্ুত অভাগ্রস্ত ব্যক্তি সাহাধ্য ন! পায়, পাছে সাধু-নজ্জনের 
সেবায় ব্যাঘাত ঘটিয়া ধর্মহানি হয়) এই ভয়ে আমরা যাচক-খাত্রকফে দান 
করিতে অগ্রসর হই। ( ইদানীং সে প্রবৃত্তিও লোপ পাইতেছে) ইহ! 
আমাদিগের দোষ হইতে পারে $ কিন্তু যে দেশে ত্রিশ কোটি লোকের 

বাস, যে দেশের প্রায় দশ কোটি লোক চিরকাল একবেল! খাইয়া 'কাপ- 
যাপনে বাধা হয়, সে দেশেযদি ৪১ লক্ষ লোক ভিক্ষা-জীবী থাকে, প্রতি 

সর জনের মধ্যে একজণ ভিক্ষ। দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে 

কি দেশকে [900 01 0855275 ব| ভিক্ষুকের দেশ বলিয়া উপহাপ 

কর! শোভা পার? এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের কু-শিক্ষায় দেশ-বাসীর লঙ্জা- 
বোধ পর্য্স্ত বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া নিন্দা কর| কি যুক্তিসঙ্গত ? অপস্ক।র- 
পত্রে আমাদের কিছু টাক! আটকাইয়! থাকে দত্য, কিন্তু অলঙ্কার পত্রের 
খ্যাও কি দিন দিন কমিয়। আসিতেছে না? পূর্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 

ও কৃষকদিগের গৃছে যে পরিস্রাণে "সোথাঘানা” ৃষ্ট 'হইত, এখন কি 
তদপেক্ষা অন্ন দৃষ্ট হয় না? বঙ্গে চিরস্থারী বন্দোবা্তের জন, ভূমির 
উর্বকতার অন্ক ও পাটের চাষের কৃষকসমান্ধের অবস্থা রকল স্থানে 
বঅধ্বিক শোচনীয় না হইতে পাকে কিন্তু ভারতের অন্য মর্ধত্ কি তাহা, 
থর ়বস্থার একশেষ হইড়েছে না মধ্যবিত গৃহস্থের ঘরে পূর্বে 
'ষঅপন্থার-প্ ছিল অনেক স্থলেই, এখন আর. তাহার; অর্ধাংশও 



দেশের আয়-বায়। 0 ই৬৩. 

দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্বে অপেক্ষা এখন আল্প টাকা 'ছদারা 
দিতে আবদ্ধ থাকিতেছে। কিন্তু তদম্ুপাতে আমাদের সমাঞ্জ মৃদ্ধিশালী 
হইয়াছে কি? | 

ম্ষেতাঙ্গ সিবিলিয়ান ও কর্্মচারীদিগের মোটা বেভন যোগাইতে 
গিয়া আমাদের মুখে রক্ত উঠিতেছে বলিয়া! ধাহার! আক্ষেপ করিয়া 

থাকেন, তাহাদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শন-কল্পে যে অপূর্ব যুক্তির অবভারণ! 
কর! হইয়াছে, তাহ] অতীব কৌতুককর। রাজকার্্যে দেশীয়ের সংখ্য।- 
ধিকা হইলে ভারতীয় প্রজার ব্যয়ভার বৎসরে প্রতি জনে গড়ে এক 

পয়স! মাত্র লাঘব হুইতে পারে, কিন্তু সেই এক পয়সার মূলা কত? 
ত্রিশ কোটি প্রজার প্রদত্ত ত্রিশ কোটি পয়সায় বৎসরে অন্যান ৪৭ লক্ষ 
টাকা সঞ্চিত হইতে পারে। ততিন ৪৭ লক্ষ টাক! দেশীয় কর্মচারীদিগের 
হস্তগত হয়। কিন্তু বড়লাট বাহারের ব্যবস্থাপক সভার ভূত পূর্ব্ব সদস্য 
সদাশয় সিবিলিয়ান মিঃ ডোনাল্ড ম্্ীটন বাহাছর দেখাইয়াছেন যে, 
শ্বেতাঙ্গ কর্মমচারীদদিগের সংখ্যা হাম করিলে ভারত গবর্ণমেন্টের প্রায় ১৪ 
কোটি টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে । এই ১৪ কোটা মুদ্রা প্রজার 
মঙ্গলের জন্য কত প্রকারে ব্যয়িত হইতে পারে, তাহা এই শ্রেণীর উপ- 

দেষ্টারা কখনও ভাবিয়। দেখিয়াছেন কি? কৃষিগ্রধান ভারতবর্ষে প্রতি 

বৎসর চতুর্দশ কোটা মুদ্র! কূপ) তড়াগ, পুক্ষরিণী প্রভৃতির ধনন ও পক্কো- 
দ্বার কার্ধ্যে ব্যয় করিলে কি প্রকৃতি-পু্ত সামা উপকার-লাভ করিবে? 
গ্রাঙ্মা পথ ঘাটের সংস্কার, দেশের পরিচ্ছগ্নতা-বর্ধন ও চিকিৎসালয়াদির 
প্রতিষ্ঠা, শাদন ও বিচার বিভ্তাগের পার্থক্য-বিধান, উচ্চ শ্রেণীর শিল্প- 
বিদ্যালয়ার্দির স্থাপন প্রভৃতি বু প্রকার অভাব এদেশে বিদামান'। 

কাধিক চতুর্দাশ কোটী মুদ্রায় কি এসকল অন্তাব ক্রমশঃ আংশিকভাবেও 
যোডিত হইতে পারে না? আর এই ১৪ কোটার সহিত যদি হোমচার্জের 

অর্াং শ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি দেশের সামান্য উপকার, হয়? 

যে দেশে ২২ কোটা লোকের বাস, সে দেশে অন্ততঃ ২২টি শিল্প-কলা- 
শিক্ষার কলেজ থাক! কি নিতা্ত, আবন্তক নহে? এখন দেশকদ্ধ লোক 

পেশীর শিল্প চাই*, প্মেশীয় শিল্প চাই” করিয়া ক্ষিপ্ত-্রায় হইয়া উঠিছে, 
কিন্ত গবরণমেন্ট অন্ততঃ ২1৪ট। বড় বড় শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতে ও 



২৬৪) রঃ . দেশের কথা । 

সমর্থ হইজেছেন না। এ.সকল কথা চিস্তা করিলে গড়ে দুই এক পয়সা 
ব্যয়-লাঘবের মূল্য কত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । 

মিঃ ডোনাল্ড ন্মীটনের সারগর্ভ উক্তি । 
প্রবীণ সিবিলিয়ান মিঃ ডোনান্ড স্ীটন সি, আই, ই, বাহাদুর বিগত 

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এডিনবরা নগরে ভাঁরতব্ষীয় বর্তমান 
শাসন-পদ্ধতির সংস্কার বিষয়ে যে সাবগর্ভ অভিমত প্রকাশ কনিয়!ছেন, 

তাহাতে প্রভৃত্ত-বেতনভোগা গিবিলিয়ানপোষণের অনিষ্টকারিতা অছি 
যুক্তিযুক্ত ভাষায় গ্রাতিপািত হইয়াছে। এ বিষয়ে তাহার বক্তুতার 

একাংশের মন্ধ এইরূপ।-- 
বর্তমান শাসনপ্রণ(লীর দোষে সমগ্র দেশ দ্র হুইয়। গিয়াছে। প্রায় চারি 

ফোটী পরিবার দৈনিক তিন আ।ন| মাত্র আয়ে জীবন-ধারণ করিতে বাধা হইতেছে। 
অথচ তাহাদিগের নিকট হইতে আন-প্রতি গড়ে বাধিক তিন টাক [হসাবে কর. 
আদ! কর। হইয়। থাকে । পাঁচজন লইয়। যে পরিবার গঠিত, সে পরিবারকে ১৫ 
টাক! রাগকরই দিতে হয়! এইরূপে ভারতবালীর নিকট হইতে গবণমেপ্ট বাধিক 
১১০ কোটী টাকা রা9ম্থ আদায় কারত্তেছেন ! প্রজার এই কষ্ট-দ্ অর্থ বৈদেশিক 

মিবিলিয়ানদিগেরর রিল(স-কিত্রমপূর্ণ-জীবন-যাব্র। নির্বাহের জঙ্ক ও সামরিক 
কণ্ঠচারীদিগের দমর-কতুতি নিবৃত্তির আয়োজনে যদৃচ্ছ। ব্য'য়ত হইতেছে। এই সকল 
অপব্যয়ের গুরুতর :ভারতবমীর পক্ষে এক্ষণে অসহা হইয়া উঠিয়াছে। মুগভা 

ইংরাজের ইহ। ঘোর কলঙ্কের বিষয়, সন্দেহ নাই। | 
থে দক্ল কারণে ভারতবাদীর দারিদ্র্যবৃদ্ধি হইয়াছে, -গ্েই সকল কারণের 

মুলোচ্ছেদ করিলেই আমর বিবেচনায় ভারতব!সী ধনশালী হইতে পারিবে। 
ভারতীয় রাজ-কোয হইতে প্রাতু বংমর ২৪ কোটী টাক। সামরিক বিভাগে, ১৫1১৬ 
কোটি টাকা (সিধিল ব্যবস্থ(র জন্য, চারি পাঁচ কোটি টাক। শ্বেতাদিগের . পেগ্ছান বা 

বৃতিদানে, ৬ কোটি টাকা পূর্ত-বিভাগে ও ৬1৭ কোটি টাকা রাজন্ব-সংগ্রহ কার্যে 
বায়িত হ্ইয়।খ|কে | আমার বিশ্বান, এই ৬০ ক্ষোটি টাকার বিনিময়ে তারতবাদী 
কোনও উপকারই লাভ করিতে পারে না হাঁললে ঘিশেষ দেষ হয় না। ভারতের 

 স্বর্থ-পুষ্ট সামরিক বিভাগের ঘা ২ টিজারতব্ধয অপেক্ষা! ইংলগুরই সমধিক উপকার 
হয়। উপকারের তুলনায় বায় বিভাগ করিতে হইলে বলিতে হয় ঘে; ভারতীয় 
সামরিক বায়ের এক তৃতীয়াং ংশবাঁ৮ কোটি টাকা ইলগের রাজকোধ হইতে প্রধান 

কর! কর্তবা। দেওয়ানি বিভাগের কারী ৫ সনি কর্মচারীর আরগ্তকত। আদৌ 
মাই বাজে দোষ হয় না) যহীশুর দৃষধির' গায় দেশীয় রাজো অন্পাবেতমের দেশীয় 
.কর্দুচারীয়। হথচাকুরূপে সমপ্ত রাজকরধা সম্পন্ন, করিয়া থাকেন। বৃটিশ ভারতে 

মেয়প ব্যবস্থার ছার! বার লাঘব করিতে হত্প্রকাশ কষঙবা।' আমীর প্রস্তাঘ মতি. 



দেশের আয়-ব্য়। 5 সুই 

কাধ্য হইলে এই বিভাগে অস্ততঃ অর্ধীংশ অথাৎ * কোটা টাক। বায় সংঙ্গেগ হইতে, 

গারে। পেঙ্গানের বায়ও ২ কোটি টান্ক। কমিতে পারে। রাজন্ব আদায়, বিভাগে 
শ্বেতা কর্পুচারীদিগের নংখা। হাস করিয়া বাধিক তিন কোটি টাক1ও পূর্ত বিভাগেও 

প্রায় তিন কোটি টাক খরট কমান ধাইতে পারে। 
এইয়াপে ব্যয় লাঘব করিলে পূর্েজ চারি বিভাগ হইতেই ঝাজকোষে বাধিক 

২২২৩ কোটা টাক উদ্বৃত্ত &ইবে 1. বৎসরে ২৩ কেটা ট।কাঁর খরচ কমিলে 

গবর্ণমেষ্ট কৃমকদিগ্রকে অর্ধেক ভূমিকর ছাড়িয়া দিতে গারিবেন, লবণের শুষ্ক 
অর্ধেকেরও অধিক কমাইতে পারিবেন এবং বাধিক পাঁচ হাজার £টাকার অনধিক 
' গায়ে আয়করও ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হইবেন। ধনবান্দিগ্রের চক্ষে এই সকল গুবিধা 

তাতশ গণপীয় বলিয়া বিবেচিত ল1 হইতে পারে, কিস্ত যাহারা তিন আন। দৈনিক 
আয়ে পরিবার প্রতিপালন করিতে ঝ|ধা হয়, এই প্রকার বায়-সংক্ষেপে তাহাদিগের 

উপকার যথেষ্ট হইবে, সঙ্গেই নাই। +%%% কিন্তু যত [দূন ভারত-মচিব ও 
বড়ল।টদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা নান্ত থ|কিবে, তগুদিন এ সকল সংস্কার ঘটিবার 
কোনও সম্ভাবন। নাই। কারণ, তাহার জনসাধারণের মতামতের প্রতি উপেক্ষ। 
প্রকাশ করিয়। যথেচ্ছ।চার করিয়া! থাকেন । ভারতবানীর1ও এক্ষণে একথ। বিশেষ 

ভাবে বুঝিতে প।রিয়াছে। 
ভারতশ!মনের বর্তম।ন পদ্ধতির অআমুল পরিবর্তন ভিন্ন কোনও পক্ষের মঙ্গল 

নাই । কেবল গালএমেণ্টে ভারতীয় সদন্যদ্িগকে ' প্রবেশের অধিকার দান করা 

বাঞ্িত ফল পাওয়া যাইবে না। গ্রথমে ভারভ.সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতায় হাস 
করিতে হইবে।- বন্ত। বস্তা টাক বেহন দাঁদিলে যাহ।দিগকে. পাওয়া যার শা, 

এরূপ কর্মচারীর সংখা! ও প্রতাব-প্রতিপত্তি কমাইতে হইবে। অৰপ্ঠু বর্তমান ক।লের 

অবৈধ ক্ষমতা প্রিয় রাজপুরুষেরা এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। বিদ্ত বদি 
উংলগ ও ভারতের গ্থায়ী মঙ্গল প্রার্থনীয় হয়। তাহ হইলে এই উপদেশ খসুসারে 

কার্) করাই নিতান্ত আবগ্যক। 

জাতীয় মহাসমিতির বিগত একবিংশ অধিবেশনের ভিডি 

মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকু
্ণ গোখলে মঙ্োদখ সং ক্ষেপে ভারতের আদ্ব- 

বায়ের কথা এইরগে বুঝাইয়াঞ্ছেন, - 
১ 

এভারতগবর্ণমেন্ট প্রঙ্জার নিকট হইতে রাজন্বরূপে (আদায়ের ব্যধ বাদে) ৬৬কে টি 

টাকা আদায় করিয়। থাঁকেন। ইছার মধ্যে ৩৭ /কাটি টাক! সামরিক বিভাঙ্গের 

জন্ত ব্যযিত হ্য়। হোমচাজী-স্বরূপ ২১ কোটি টা, (বিজাতি সাময়িক ঘায় সাদে) 
 বিঞকাতে পাঠান হয়। মিবিল বিভাগের শ্বেতা কর্মচারীদের পোধণে, ব্যয়িত হয় 

৪10 কোটির অধিক উ।কা) অননগিষ্ট ১০1০. কোটি টাকা গবর্ধমেন্টের হতে থাকে। 

এই সামান্ত টাকায় ঠাছছাদিগকে প্রঙ্জার হিতকর সম্ত কার্যাই অল্পাধিক পাঁরমাণে 

সম্পাদন করিতে হুয়।.. প্র়প অবস্থার শিক্ষা বিস্তার অতৃতি, কার্ধোর মগ অর্থের, 

অভাব অনুকৃত হওয়া কিছুমাত্র বিশ্বুয়ের বিষয় নে" নি. 



(২৬৬ দেশের কথ!। 

: পালামেন্টের ভৃত্বপূর্ব সদস্ত, সরকারি পক্ষ-সমর্থক মিঃ জে, এম, 
ম্যাকৃলীন পর্যন্ত একথা স্বীকার করিয়াছেন, 
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ইংরাজের সহিত ধাণিজ্া-সংগ্রামে পরাঁভব. ভূমি-রাজস্বের কঠোরতা, 
হোমচার্জ বাপদেশে ভারতেনু রুধির-শোষণ ও প্রায় সমুদায় অধিক 

বেতনের পদ্দে বিদেশীয়গণের একাধিপত্য প্রভৃতি কারণে দেশবালীর 
কিরূপ ছুরবস্থ! ঘটিয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পশ্চাদ্র্ণিত 
মন্তবো তাহা অতি শ্রন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 

“আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় যেগ|ইয়!ছে, 
জাজ মে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা, বাঁড়াইতে'ছ-__এক সময়ে স্তারততৃমি অন্নপূর্ণা 
ছিল, আজ “হাদে লক্ষী হইল লক্ষমীছাড়।”--এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষ! করিবার 
অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কের।ণাগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইষ্ট ইণ্ডিযা 
কোম্পানি রাঙ্জত্ব পাহ়। আবধি ইচ্ছপুর্ধক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পীকে পঙ্গু 

করিয়। সমস্ত দেশকে কৃষিকার্ষে। দীক্ষিত করিয়াছে। আজ আবার দেই কুষকেব 
থাজন! বাড়িত-বাড়িংত দেই হতভাগ্য খণসধুদ্রের মধা চিরদিনের মত নিমগ্ন 
হইয়াছে । এই'ত গেল বাণিজা এবং কৃষি।-তাহার পর বীর্ধা এবং অস্ত্র; সে কথার 
উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ন।ই ।......এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাচ শত 

কোটা টাকা, খাজনায় এবং মহ।জনের লাভে বিদেশে চলিয়। যাইতেছে। ব্যবসায়ের 
জন্য মুল ধন থাকে কোথায় ? এই অবস্থায় দাড়াইয়াছি 1......রোমের শাসনে। স্পেনের 

শাসনে, মোগলের শানে, এহ বড় একট! বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন 
হইয়াছে ?-_[ বঙ্গদর্শন (নবপর্ধযায়) ১৩১০ সাল, কার্তিক _-“মতৃযুক্তিশীর্যক” প্রবন্ধ ।] 

প্রতীকারের পন্থা! 
এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতবাদী অচিরে 

ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে । জাতীয় যহাসমিতি এই সংস্কার-দাধনের ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন, পূর্বোল্লিখিত ছুরবন্থার 'সংস্কার-বিষয়ে রাশ ও. প্রন 
শক্তিকে উদ্ধন্ধ করিতেছেন। রাজ পূরুষেরা মছাসামতির কথায় বিশেষ 
কর্ণপাত্ত: করিতেছেন না বটে, কিন্তু মহীসমিভির -এই বিংশ বর্ষের 

৯ 

/ চেষ্টা আমাদের জাতীয় জীবন 'বছ পরিমাণে, গঠিত হইয়াছে, (জিবি 

এ 



দেশের আয়-বায়। ৬ 

বৈষম্র লীলা-স্থল ভারতবর্ষে এই গুভানু্ঠান উপলক্ষে পূ একতার 
সঞ্চার হইয়াছে। হিন্দ, মুদলমান, খৃষ্টান, ফিরিঙ্গী, বাঙ্গালী, মান্জ্রাজী, 
পঞ্জাবী, মহারাষ্ী়, পাশী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটা, উড়িয়া গ্রতৃতি বিভিন্ন, 

সম্প্রদায়ের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ এক স্বত্রে বদ্ধ ও একই মহান উদেস্ত-পথে- 
অগ্রসর হইতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলন আলোচনার ফলে, 
আমাদের লক্ষা স্থির হইয়াছে। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, কোন্ 

: উদ্দেশ নাধনের জন্ত আমাদিগকে শ্রম-স্বীকার করিতে হইবে। সেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত কিরূপ কঠোর সাধনা ও আত্ম-বিসর্জনের প্রয়োজন, 

তাহাও এক্ষণে আমাদিগের হৃদয়ঙম হইয়াছে। ধর্ঘ্রভেদ বা জাতিভেদ্- 

গত পার্থক্যে দেশের কাধ্যে মিলিত হইতে এক্ষণে আর কাহারও তেমন 

দ্বিধা হইতেছে না । কংগ্রেসের ফলে আজ আমর! পরস্পরকে চিনিতে 

পারিতেছি, এক প্রদদেশবাসীর ন্খ-দুঃখে অপর গ্রদেশবাপীর হৃদয়ে 
আঞ আনন্দ ও বেদনার সঞ্চার হইতেছে। বর্তমান বঙ্গচ্ছেদ্ের আন্দো।- 

লনের সর্বব্াািতা কংগ্রেসের ফল। আমাদের রাজনীতিক অভাব 
অভিযোগ কি, তাহাও কংগ্রেসের ফলে দেশবাসীর হৃদরঙ্গম হইয়াছে । 

কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পুর্বে ছিল না। স্থতরাং, ইহ! যে 
দেশের সামগ্রা, সেই দেশের রীতির অনুকরণে উছাকে পরিচালিত 
করিতে শা পারিণে, গ্ুফল-লাভের সন্তাবন| সুধুর-পরাহত হইবে। 
পাশ্চাত। দেশে প্রজার রাজনাতিক আন্দোলনে ষে আশু সুফ লাভ 
হয় তাহার কারণ এই যে, ভত্রতা গ্রজাসমাজের নিয়স্তর পথ্য্ত 

এই সকল আনোলনে অন্তরের সহিত যোগ-দান করে। আমাদের 
দেশে অগ্ততার জগ্ত অনেকেই এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্য্যস্ত 

রাখেন না, নমাজের সকলে জার্তীয় মহাসমিতির, কার্যে লমান উতলা 

গ্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরষের আন্দোলন কারী- 
দ্িগ্নের ুষ্টিযেরতা বা সংখাল্লপতা অনুভব: করিয়া প্রত্বীকারে ওদাযয 

প্রকাশ করিয়া থুকেন। ইহাতে মহাসমিতির অকিঝিৎকরতা: প্রতিপন্ন 

৮ না, আমাদিগেরই ঘকর্দণ্যতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। 

যদি জাতীয় মহাদমিতির আনদোণনে সমাজের. সকল টন লোকের 
সহাহুতৃত। প্রকাশ পায়, এন্কছুপলক্ষে সমগ্র সমাজ: আমূল, আলোড়িত, 



পা | দেশের কথা। 

হয়, রাজপুরুষের! ষ্ি বুঝিতে পারেন যে, মহাসমিতির প্রস্তাব- "সমূহ 

সমগ্র দেশবাঁদীর আন্তরিক অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং সকল 
্রস্তাধানুদারে কার্ধা না করিলে ভারতীয় পমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত 
মন্বেদনায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাহারা কংগ্রেদের 
প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এই কারণে 
কংগ্রেসের উদ্বেশা অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে বুঝাইয়। প্রিয়! 
দেশের বর্ধনশীল ছুঃখ দারিপ্র্যের কথা, আমাদের শোচনীয় অধোগতির 
কথা, তাহাদিগের হৃদয়্গম করাইয়া দিয়া কংগ্রেসের প্রতি সকলের মন্ন" 
রাগবর্ধান-পূর্বক এই গুভানুষ্টানের শক্তি-দ্ধি করা প্রতোক দেশ- 
হিতৈষীর অবশ্য কর্তবা। দেশের পত্যেক সুঁসন্তানের এই কর্তৃব্য-ভার 

স্বন্ধে গ্রহণ কর! উচিত । ১৮৩০ সালের পালণমেন্ট সভার প্রণীত বিধানে 

ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে আমরা যে সকল অধিকার 
পাইয়া'ছ, যে স্থশাপনের নাশ্বাস পাইয়াছি, তাহ! দেশের অনেকেই 
সম্যক অবগত নঠেন। তাই আমরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া 
অধন[তির খরজোতে ভাপিয়া যাইতেছি। বুটিশ ভারতের সকল প্রজা) 
অতি নিয়শ্রেণীর প্রজা পধ্যন্ত,_যাহছাতে আমাদের রাঞ্জদত্ত গ্রকৃত অধি 
কারের বিষয় ষম'কৃরূপে অবগত হহতে পারে, দে অধিকারের পুণফল- 
লাভের জন্ক যাহ! সকলে ব্যাকুল হয়া উঠে, দেশের প্রতে।ক 
স্থ-সস্তানকে সে চেষ্টা করিতে হইবে । অজ্ঞতার জন্তই এতদিন আঁমা-. 

দিগের সবনাশ সাধিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বঞ্ধিম বাবু বছদিন পূর্বের এই 

কথাই বাঁলয়। গিধাছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ ্ 

“হশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকি] কিছু কিছু বুঝাইলেই লেক 
শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার' সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশাক। কিন্তু 
স্থশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাছ। ঘটিবে না, জুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
সমবেদনা চাই. ***&বাঙ্গালার ছয় কোটা যাটিলক্ষ ( এখন প্রায় ৮ কোটা), 
লোকের ঘ্বারা.ষে কোন কার্ধা হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোক" মা 
নাই? ( বজদর্শন ১২৮ সাল অগ্রহথা মংখ্যা পলো ক্ষ-শিক্ষা” প্রবন্ধ 3. র্ 

. এক্ষণে যাহাতে মে অজ্ঞতার, বিরাকরণ, জয়, দেশের আপামর, ভন- 

নাধারণে আপনাদিগের প্রকৃত অং বুঝিতে পারে, জাতীয় মহাসমিতির, 
সহিত প্রতীকারের চেষ্টায় : সকলে সাগরে. যোগদান করিস, পারে, 



দেশের আয়-বায়। | ২ ২৬৯. 

রাজপুরুষেরা যাহাতে মুষ্টিমের জোর বির আমাদের প্রতি 
উপেক্ষা প্রকাশ করিতে ন! পারেন,তাহার উপান্ন অবলম্বন করা কর্তব্য | 

এই গ্মহান্ পবিত্র কর্তৃবা-সাধনে উতৎপাহ-প্রকাশ না করিয়! ধাহার। 
জাতীয় মহাসমিতির প্রতি উপহাস ব! উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন, তীহারা 
দেশের শক্ত ও মমাজজের শক্রু বলিয়! শুধা-মাজের স্বণা-ভাজন হইবেন । 

ধাছার! জাতীয় মহাসমিতির প্রয়োজনী তা অনুভব করিতে, অদমর্থ, 

তাহাদিগের সম্বদ্ধে এস্কলে আলোচনা করা অনাব্্ক। তবে ধীহার! 

যহাসমিতির কার্য্য-গ্রণালীর পরিবর্তন কামন। কয়েন, প্রাচীন কাধা- 
পদ্ধতির প্রতি ধাহাদের অশ্রদ্ধ!। জন্মিয়াছে, তাহাদের বক্তবো সকলেরই 
মনোযোগ করা উচিত। এই নব্য তন্ত্রের স্বদেশ-সেবকদ্িগের মধ্যে 
একজনের মন্তব্য ফুঁন্ত-সঙ্গত-বোধে এস্থলে আংশিক উদ্ধত হইল -. 

_ন্বাজার কাধ্যের সমালোচনা করিয়া ব| তাহাকে উপদেশ দিয়।ই পর-পদানত 
জতির রাপ্পনীতিক কর্তন্য শেষ হয় না। রাঞজনীতিক আন্দোলন যে রাগ্জ- 

মীতিক শিক্ষার একটি প্রধান উপায়, তাহ! কেহই অন্বীকার করিতে পারিবে ন1। 

জার কিছুর জন্য না হইলেও, এই শিক্ষার জন্যই রাজনীতিক আন্দোলন প্রয়োজন । 
তবে আমাদের কথ| এই যে, কেবল ইহাতেই যেন অ।মাদের শতিসাম্র্থা নিঃশেহিত 
হুইয়| না যায়। বা যেন ইহাকেই আমর] সর্বপ্রধান কর্তৃব্য বলি! মনে না করি। 
কিন্ত ভিক্ষাবৃত্তি নদবথ| পরিহ্ধ্য। আমাদের রাজনীতিক, প্রস্তাবগুলি যেন নর্ধ্বদাই 
16518০61111) ,0165. কিয়াই কৃতার্থ না হয়, সময়ে সময়ে থেন 1701) 06172)0.. 

করিতেও সাহসী হয়। কেন না, যে দাবী করিতে অদমর্থ, তাহার অনুরোধ অর্থ- 
হীন। আমর কংগ্রেসের বিরোধী নহি। ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস 
অনেক মহৎকার্ধয সাধন করিয়াছে । আমর] কেবল তাহ।র কাধ্য-গ্রণাঙ্গীর আং শিক 

: পরিবর্তন প্রার্থনা করি। যে খাদ্য পা6 বৎসরের শিশুর পক্ষে পর্যাপ্ত, কুড়ি বৎসয়ের 
যুৰকের তাহাতে চলিবে কেন? *%%** আমর[চ।ই যে, রাজনীতিক অধিকার. 
লাভের জন্ত কেবল অনুরোধ না করিয়।, দ(বা করিতে হইলে পশ্চাতে যে শক্তির 

প্রয়োঙ্ন, কংগ্রেন এখন দেই শক্তি-সাধনে ব্রতী হউন। এই কার্যো, সবগ্রসর হইতে 
হুঠলে সর্ধ্বাথে কংগ্রেমের প্রাচীন কার প্রণনীর ও প্রন্তাব-সমূহের সংস্কার হওয়। 

খবাঞনীয়। কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনীকে স্থার অন্গীহৃত করেযা, ইত-পূর্্েই সময়ের গতির 
'অন্থযরণ করিয়াছেন ।, আমর! আরও অগ্রসর হইতে বলিতেছি। . জাতীয় জীবন- 
লোতের মঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে কংগ্রেসের. মতেরও কিঝিত, ফিঞিৎ পরিবর্তন 
আবহ্াক হইবে। কারণ), পর্চবিংশ বৎসরের অভিজ্ঞতার আমাদের অনেক শিক্ষা. 

হইয়াছে) এন্কারতের ইলাধাতি' শীযুজ ীরব্রনাৎ চৌধুরী এম এ-প্রন্টিত। না- ও 
ভারত। ভাদ্র ১৩১২ লাজ। 



ইজি নিত কথা। 

এই প্রগঙ্গে বীরেন বাবু সাধারণ জনমগ্লীর মধ্যে রাজনীতিক 
শিক্ষার প্রচার-সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও একাংশ উদ্ধারের যোগ্য) 

“সাধারণ শিক্ষা প্রচারিত না হইলে রাছনীতিক শিক্ষা! প্রচারিত হইতে পারে 
না, বা সাধারণ জনসধো হ্বদেশ-প্রীতি জাগ্রং হইতে পারে না, একথা আমরা অদৌ 
বিশ্বান করি না। কথকত। প্রভৃতির সাহা সাধারণ জদম্ডলীর মধো নীতি ও 
ধর্মের আতি উচ্চ উচ্চ কথা! সর্ধ্বদ| প্রচারিত হইতেছে,লোকে -তাহ| ধারণা করিতেছে 
ও তদনুদারে কার্ধ্য করিতেছে, তাছাতে তাহাদের কোঁনই কষ্ট'বোধ হইতেছে না, 
ঘর অননবন্তের কথা, সাধারণ সুখদুঃখের কথা তাহাদিগকে খুঝাইয়। দিলে যে, তাহার! 

বৃধিতে পারিবে না, ইহা অতি অন।র কথা । জীবন.সংগ্রাম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতোছে, 
ইছ। কে নাবুধে? সংগ্রতি গ্রামে গিয়াছিলাম। সর্ধ্বসাধারণকে ডাকিয়া আমাদের 
বর্তমান অবস্থ। সম্বন্ধে কিছু ক্ছু বুঝাইবার চেষ্টা! করিলাম । দেখিলাম, দে চেষ্টা 
আশাতিরিক্ত ফল হইল। লোকে যখন দুঃথ কষ্টের কোনও কারণ হাতের কাছে 

ন। পায়। খন অদৃষ্টের দোহাই দিয়। চুপ.করিয়। বসিয়। থাকে; কিন্তু বুঝাই! দিলে 

বুঝিতে একমূতুর্ত দেরী হয় না। আহি 'অনুসদ্ধীন করিয়। দেখিলাম, এমন চাবা 
না, যাহাকে বছরের শেষে এক মাস, ছুই মাস বা তিনমান কিনিয়া খাইতে ন| হুয়। 
তাতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নাই, তবু এই দ্তিক্ষ কেন? সাধরণ প্রজা কারণ খুঁজিয়া 
পায় না বলিয়! অদৃষ্ঠের দোহাই দেয়। কিন্তু কারণে অদুষ্ট নয় দৃষ্ট, এ লীলাষে 
দৈবী নহে, মাঘুষী ও নিবার্ধা, ইহ যখন বুঝাইয়। দেওয়। হইল, তখন যেন অনেকের 
বুকের একট! ভার কমিয়া গেল। এই দুঃখ ছদ্দিশা নিনারণের জন্য যখন তাহাদের 

সাহাহা প্রার্থন। কর। ঘাইষে, তখন তাহার। আগ্রহের সহিত ..1থ্য করিতে অগ্রসর 
হবে, অন্য কোনও শিক্ষ। বিস্তারের প্রয়েংজন হইবে না। ছুঃখের কারণ কি, তাহা 

নির্ধারণ করিতে পারিস্লা নীলকরের অত্যাচারের সময় যে প্রজা কঠোর প্রতিজ্ঞায় 
আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে তাহার] অতা!চার-নিধারণের জন্য আবার 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিবে না, তাহা কে বলিল? বাহাদের তুলন। করিবার শত্তি 
আছে, তাহারা সাধারণ ভাবে বুঝিতে পারে যে, দৈন্যের কারণ অদুষ্ট নছে।. কিছু 
দিন পূর্ষ্বে কটকের একজন শতীয়ুঃ মৎসাজীবীকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলাম,-.. 
মারহাট। আমল ভাল ছিল, ন! ইংরাজ আমল ভাল? বুদ্ধ দীর্ঘনিংস্বাস ফেিয়া 
বজিল,--বাবু, বাবার কাছে শুনেছি, ছু গরসার দুধ ঘিহে ভানিয়া যাইত এখন দু 
হাসে একটু চধের মুখ দেখতে পাই না।  উড়িযাধ মহারাটা আমল শেষ হুইবার 
অবারহিত পরেই তৃদ্ধের কষা হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাস! করিলাম, এয়াগ কেন 
হইল? বৃদ্ধ' বলিল, -কোদ্পানী সধ লুটে দিয়ে গেল। এখন কোম্পানী কিন্নুগে: 
লুটে দিয়ে গেল, তাহ বুঝাইয়। দিলে ইহারা বুঝিবে ন1, এবং এ লুঠ নিবারণের জন্য. 
সাহাধা চছিলে তাহার! সাহাম্য করিবেন, মা.কেন, আমরা তাহার কোষ র্থ খুজিয়াঁ 
গাইল) : আমর চেষ্টা করিতেছি না, তাই. এই অনর্থ। নতুবা ক সর্ড কজন. 

| বলিতে পারেন, নীতা, 20075058108 1 7 চি 0017101, ৪. ৩ 
গা 100 076 ০9 18318০5576৭. ফরজ বাহাদুর 0০576৩ 



দেশের আর-ব্যয়। ২৭১. 
্ এ করা 

বলিতে সাধারণ গ্রজ!ষগুলী বুঝাইতে চান। কেন ন্বা, শিক্ষিত সগুলী ত.0150017 
100060 £া908065 870. 00062199959", এই ষে সাধারণ প্রজার ০0710670- | 

1970 (সস্তোষ) ইহা কি? ইহা ভাম্পার়ার নামক বাদুড় কর্তৃক শোষিত- 

রক্ত প্রজামণ্ডুলীর তদীয় পাথার বাতাস-জনিত হুনিত্রা। এই নিদ্রা হইতে উনিত। 
সাধারণ প্রজামগুলী যদি স্বদেশের হিতকল্পে শিক্ষিত মণ্ডলীর দঙ্গে যোগ দেয়, তবে 
আর শিক্ষিত মণ্ডলীকে “বালানাং রোদনং বলস্। এষ নীতির অনুনরণ করিয়া 

স্বদেশের হিত-সাধনে প্রয়াসী হইতে হহবে না। কংগ্রেম এই নিদ্রাভঙ্গের উদ্।গ 
করুন| ইংলতে 2011109] 2200191107 না পাঠাইয়া, সাধারণ প্রজামগ্ুলীকে 

রাজনীতিক সমাচার প্রদান করিবার দেশব্যাপী আয়োজন করিতে পাঁরিলে অল্প 
ব্যয়ে কোটি গুপ বেশী কান হইতে পারিবে 1 

বিলাতে রাজনীতিক আন্দোলন করিধার জন্ত “ডেপুটেশন,পাঠাইবার 
প্রয়োজনীর়ত! আমর! অস্বীকার করিতে পার না। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর 
তিলক মহাশয় ও'বিলাতে আন্দোলনের জন্ত “ডেপুটেশন” প্রেরণের পক্ষ- 

পাতী। মে যাহা হউক, আর একটি গুরুতর ব্ষিয়ে ধারেন্ত্র বাবু জাতীয় 

মহাসমিতির নেতৃবৃনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
“সর্বাগ্রে গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন কর! আবশ্তক 1” 

আমর! ব্সবিভ্ভাগের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দেলন করিতেছি, কিন্তু ধীরে ধীরে ষে 

৷ আর এক অনর্থের সুত্রপাত হইতেছে, সে বিষয়ে আমর! লক্ষ্য করিতোছ না। প্াভেজ 

মাছেবের পঞ্চায়েত পুনর্গঠন-রূপ শক্ত শাননের শর্তিশেল যে আমাদের গ্রামের বুকেই 
বসাইবার আয়োজন হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের রাজনীতিক নেতাগণ এত. 

উদ্বদীন কেন? আমর! পূর্বেধই বলিয়াছি, বিদেশী রাজ যে পরিমাণে আমাদের 
ভিতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন, সেই পরিমাণে দেশের অধোগ!ত ও বন্ধন 
হইবে। এই সংস্কৃত পঞ্চার়েৎ।এই বন্ধন ও দাস্াত্বর পুর্ণত। সম্পাদন করিতে যাইতেছে। 

দেশে যদি কিছু ভে, বীর্ধা খাকে, যদি কিছু স্বাবলম্বন ও নিভীকত। থাকে, তবে. 
তাহা গ্রামেই আছে। তাহ।রও মুলোৎপাটন ররিয়। জাতীয় জীবনকে ভিডিপৃন্ত রি 
করিবার আয়োজন হইতেছে সময়ে চিকিৎস|র য্যৰস্থ। না করিলে ফোগ ছুম্চিকিৎল্য 

হই উঠিবে। গ্রামা সমিতি (৬1186 07107) লকল স্থাপন করিয়া! কোথায় 
অমর!-এখন স্বায়ান্ত শাসনের সম্প্ররণ করিব না, যে টুকুও ছিল, তাহায়ও. উচ্ছেদের 

আয়োজন হইড়েছে। : জামাদের রাজনীতিক নেতাগণ মচেষ্. হউন, যাহাতে গ্রামা, 
সমিতি সকল স্থাপিত হইয়া এই মরকারী পঞ্চায়তের রা রি হি সি হয়, 

তাহার ব্যবস্থা করুন ঠা. 

এবিষয়ে পরত, রবীন্রনাথ ঠাকুর ডাহা থা ও বাকস্থাপ, 
বী্যক' প্রবন্ধে বলিয়াছের)- 



৭২ | দেশের কথ।। 

এক সমধে পঞ্চায়েখ, আম।দের- দেশের জিনিষ ছিল, এখন পঞ্চায়েধ গবর্ণ- 
মেন্টের আপিলে গড়া জিনিষ হইস্তে চলিল। যদি ফলবিচার করা যার, তবে: 
এই দুই পঞ্চায়তের প্রকৃতি একেবারে পরম্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। 

থে পঞ্চায়হের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহ! গবর্ণমেন্টের দত্ত, তাহা! 
ব।হিরের জিনিষ হওয়াঁতেই গ্রামের বক্ষে একট। অশান্তির মত চাপিয়। বলিবে - তাহ! | 
ইয়ার সৃষ্টি করিবে--এই পঞ্চায়ৎ পদ লা করিবার জন্য অযোগা লোকে এমন সকল 

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে-_পঞ্চায়ৎ, মাজিষ্রেট ব- 

কেই শ্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপরপক্ষ রলিয়! জানিবে, এবং মাঠিষ্রেটের নিকট বাহ 
গপাইবার জন্য গোপনে ব! প্রকাণ্ঠে গ্রামের বিশ্বা-ভঙ্গ করিবে। ইহারা গ্রামের লেক 

হুইয় গ্রামের পরের কাজ করিতে বাধা হইবে এবং ধে পঞ্চায়েৎ গ্রামের বলম্বরূগ 
ছিল, মেই পঞ্চাবেতই গ্রামের দুর্ববজত1র. কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে সকল 
গ্রামে এখনও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েৎ কালভ্রমে শিক্ষায় 

বিশ্ত।র ও অপস্থার পরিবর্তন অনুদ।রে স্থত।বতই ম্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে 
পারিত-_যে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগণ একদিন .দ্বদেশের স|ধারণ কা্ষো প্র্পারের মধো 
যোগ বীধিয়। টীড়াইবে এমন আ।শ। কর ধাইত, দেই দকল্প গ্রাহের পঞক্চয়েৎগণের 

হধ্যে একবার যদি গবর্ণমেন্টের খ্দো-জল প্রবেশ করে,” তবে পঞ্চায়েতের | 
পঞ্চায়ত্ত্ব চিরদিনের যত ঘুচিল। টদেশের জিনিষ হইয়! তাহা র1 যে কাজ্ঞ করিল, ূ 
গবর্থমেন্টের জিনিষ হই) তাহার সম্পূর্ণ উল্টা রকম কাজ করিবে | বঙ্গদর্শন লব- 
পর্ণার় অশ্বিন সংখ্যা । 

বৃদ্ধ ভারত-হিটতিষী ছিউম সাহেব কংগ্রেসের বিগত ১৯শ অধিবেশ- 
নের ব্য রহিত পূর্বে ভারতবাসীকে ষে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া 

ছিলেন, তাহাও প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্তব্য । তিমি বলিয়াছিলেন,_- 
“তোমর] কি মুহূর্তের জন্ঠও মনে কল্পনা! কর ধে, কোনও রাজশক্তি! 

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। ভোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিবেন? 
ষে কল অধিকার তোমাদ্িগকে গ্রদান করিলে শক্তি-প্রিয় শীসক-: 
দিগের শক্তির হ্রাস ঘটে, স্তায়ের হিনাবে তোমাদিগের সহত্র দার থাকি- 
লেও কি গবর্ণমেন্ট পে 'সমুদায় সহজে ছাড়িবেন? যে ক্ষমতা ত্যাগ 

করিলে রাজজাতীয় ব্যক্তিগণ উদ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইবে, রাজপুরুষের! 
তাহ বিন। বাকাবাযে ভ্যান ক্রিযেন? তোমর। কি ্ বগ্রেও, ভাব, যে, 
ওেধারনীতিক বা যে. কোন গবর্ণমৈন্টই হউক, শুদ্ধ ন্যায়ের অনুরোধে 

রর তোমাদিগের ছুঃখ বিমোচনে, 'অগ্রসর, হইবেন? এরূপ. অলীক চিন্তার 
কদাপি আত্ম- বঞ্চন! করিও নাঁ। ভারতে এবং বিলাতে অবিশ্রাস্ত ভাবে, 
ৃ অদম্য অধ্যবসায় ও উৎস সহকারে আন্দোলন করিতে হইবে.) ছিগা- 



. দেশের আয়-বার়। | ই, 

তেই আন্দোলনের মাত্র! অধিক হওয়া আবশ্যক | . এইকণে দীর্ঘকাল 
ব্যাপিক্স! গবর্ণমেন্টকে দি ক্রমাগত উত্তক্ত ও জ্বালাতন করিতে পার, 

তবেই তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির পথ প্রপারিত হইবে। রাজনীতিক, 
আন্দোলনের স্ুফলে আমার অবিশ্বীস নাই, কিন্তু তোমর! যেরূপ ওঁদা- 
সীন্ত সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। আন্দোলনে 
একাগ্রতা অবলম্বন কর, তোষাদিগের অর্থ, সামর্থ সমস্তই জাতীয় 
উন্নতি-্কল্পে উৎদর্গ কর, ভারতে সংবৎদর ব্যাপিয়! কংগ্রেসের আন্দোলন 
প্রদধীপ্ত রাখ, কর্তৃপক্ষের ভ্রভঙগীতে ভীত হইও না। প্রাণপণে ইংরাজ 
জাতির হৃদয়ে এই ধারণ! অঙ্কিত কর যে, তোমর! যাহা ধরিয়াছ, তাহা 

ছাড়িবে না, তোমাদিগের প্রার্থনার পূরণ ন| হইলে, ইংরাজ জাতিকে 
তোমর] এক দিনের জন্তও বিশ্রাম দিবে না। জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন 
কর যে,. তোমরা সময়, অর্থ, এমন কি জীবন পথ্যন্ত পাত করিয়। 
সংকল্প-সাধনে' প্রবৃত্ত হইয়াছ। কার্ধয দ্বার আপনাদিগের যেগাত! প্রতি- 
পাদন কর। দেখিবে, গ্রাম্মাগমে তুধারের ন্তায় তোমাদিগের উন্নতি- 
পথের কণ্টক তিরোহিত হইয়াছে। 

“তোমার্দিগের উন্নতি তোম|দিগেরই চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে । 

তোমরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্বৃত হও, পরস্পরকে 

বিশ্বাস কর) ভগ্ডামি ও কপটত। পরিত্যাগ কর, সকলে 'এক মহামন্ত্রে 

দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন তুলিয়া এক মনে, একধ্যানে উদ্গেম্ত-সংসাধন-পথে 
অগ্রসর হও, অবিচলিত, অক্ষুত্ধ ও অসন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যে ব্যাপৃত্ত হও, 
দেখিবে, তোমাদিগের কামনা আপু পূর্ণ হইবে। নচেৎ এক্ষণে তোমা- 
দিগের আন্দোলনে যেরূপ একাগ্রতা ও আন্তরিকতার অভাব প্রবল 
রহিয়াছে, তাহা! বিদ্যমান থাকিলে কিছুই ফললাত হইবে.না। 

প্ন্তান্ক দেশের গবরমেন্টের স্তায় তোমাদের গবর্ণমে্টও আপনাকে 
রাবির মষধিক ভ্ঞাঁলবান্ ও শত্তি-সম্পন্ন.বলিয়। মনে. করেন। তাহার! 
নচ্ছা করিয়! কখনই তোমাদিগকে এক তিলার্ধ অধিকার 'গ্রনীন করি- 
বেন লা, বরং উত্তরোত্তর প্রদত্ত অধিকারের সক্ষোচেইট প্রয়াস পাইবেন।, 
য়ে দেশে পরননাশক্তি হীন-বল,.মে দেশে রাজশভির এইরূপই, ব্যবহার, 
খা কে, রাজ-শক্তির এরূপ অত্যাচার নিবারণে প্রজাাধারণের 
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চা দেশের কথা। 

| র্যা চেষ্টা কা ভোীবে বিধেয়। প্রজারা যদি রাজার অবিচার 
বন্ধ করিতে না পারে, তবে সে দোষ রজাদিগের--রাজার নহে, একথা 
তোমরা শ্ররণ রাখিও।” 

বিগত ( ৯৯০৫ থুষ্ঠাবের ) নবেম্বর মাসের প্রারস্তে মাননীয় শ্রীধুক্ত 
গোপাল গোখলেকে বিলাত হইতে বিদায় দান-কালে মিঃ ওডোনেল 

সাহেব এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাহার উক্তির একাংশ এই-- 
ধবিধি-সঙ্গত উপায়ে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের গলা টিপয়া ধরিধার 

কোনও প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে না! পারিলে, ভারতবাসীর 

কখনই রাজশভ্ির নিকট হইতে কোনও অধিকার পাইবার আাশা 

নাই, একথ! আপনি ( গোথলে মহাশয় ) আপনার দেশের লোকদিগকে 

ভাঁল করিয়! বুঝাইয়া বলিবেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের গ্রতীকার-কল্পে থে 

বিলাতী-পণ।-বঙ্জনের গ্রতিজ্ঞার় আপনার! আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহ! 

রোগের উপযুক্ত ওঁধধ-স্বরূপ ্টয়াছে। এই বিলাতী-পণ্য-বজ্জনের 

প্রতিজ্ঞা আপনারা কিছুকাল স্থাী করিতে পারিলে ভারতীয় শাসন- 
পদ্ধতির আমূগ সংস্কারের প্রয়োজনীয় ত| ইংলগুবাসার হ্দয়ঙ্গম হইবে ।% 
মিঃ হিউম ও ওডোনেল মাহেবের এই উপদেশ আমাদের দেশের 

অনেক বিজ্ঞতাঁভিমানী ব্যক্তি অদ্যাপি গ্রহণ করা সঙ্গত বণিয়। মনে 
করেন নাই। গবর্ণমেপ্ট চটিবেন, এই ভয়েই ইহারা অস্থির। কিন্তু 
রাজপুরুষদিগের অকারণ বিরক্তির ভয়ে কি আমাদিগকে বুটিশ প্রজার 
স্তাধা অধিকার হুইন্তে চিরকাল বঞ্চিত থার্তে হইবে? বাজ পুরুত্ব- 

দিগের অবৈধ কার্ধ্যাধলীতে প্রশ্রয় দিয়া কি আমর] এই বিশাল ভারত 

ভূমিকে গ্রক্কতই: মহাশ্নশানে পরিণত হইতে দেখিব? ণ্অন্ন-চিন্তা” 
কিরূপ 'চমৎকারা?,। তাহা ধাহাদ্িগকে নিত্য অন্থুতব করিতে ইক না, 

“কাহার! দেশের দশ-কোটি অর্ধাশন-কিষ্ট, ও রোগ-শোক-গ্রণীডিত 
'লোকের যন্ত্রণা বা পরিণাম, সম্যক্- “হদয়জরম করিতে অমর্থ না হইতে 
পারেন, কিন্তু যাহার শ্বগ্নং সে রণ ভোগ. করিতেছে, যাহারা: শবুকের 

বুক খুথে উঠা” পরধান্ত পরিশ্রম করিয়াও' শিশুসন্তানদিগের মুখে ছুই 
বেন সুই গ্রাম অন্ন দিতে "পাবে না অথচ যাহাধের উপার্জনের 

প্াসিকহিপ-স্েতাঈগ-পৌধণে ও; ॥ বৈদেশিক বণিক্িগের ধনাগারের 



ৃষ্টিবিধানে বায়িত হয়, তাহার! রাজপুরুষদিগের অকারণ রক্ত চন্ধুঃ 
দেখিয়া! কর্তবা-পথ হইতে বিচ্যুত হইবে কেন? রাজ! 'আমাদিগকে..ষে 
অধিকার দিয়াছেন, তাহার নায়েব ও গোমস্ত্রারা তাহা, হইতে . 
আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়। আমাদের সর্বনাশ-পাধনে অগ্রনর হইলে 
আমরা তাহা নীরবে সহ কৰিব কেন? যর্দি বাঁচিয়। থাকিতে হয়, 
বিধিসক্গত উপায়ে আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করবার জন্ত 

| আমাদিগকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। | | 
৮৮৩৩ ত্রী্াবে পা্মেন্ট মহানভ! হতে ভারতীয় সির 

সংঙ্কীরোদেশো যে বিধান প্রণীত হয় তাহার একাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত করিয়াছি। উহার ব্যাথা-প্রসঙ্গে সেকালের ইঞ্ট ইয়া, 
কোম্পানীর ডিরেক্টারের৷ বপিয়াছিলেন,-- 
[05 00016 0010019৮6 11)15 5801101) 10 77651 1072 টিন 
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অর্থাৎ ভারতে “রাঞগার জাতি” ও“ প্রজার জাতি” ইত্যাকার ভেদ 
থাক। পালাযেন্ট মহাধভার অভিপ্রেত নহে। ১৮৫৮ সাগের ১! 
নবেম্বরের ঘোষণাপত্রে স্বরগীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ 
পৃর্ধক বণিয়াছিলেন যে,“বিলাতী ও ওপনিবেশিক প্র্তার নিকট 

আমরা যে কর্তনা-পাশে বন্ধ আাছি, ভারঠবাদী প্রজ্জার নিকটও..মেই.. 

কর্তৃব্য-পাঁশে বন্ধ রহিলাম।” এই ছুই আদেশ ও ঘে'বণ'তেই বৃটিশ গ্রজার 
সমস্ত অধিজারে আমাদের স্বত্ব জন্মিয়াছে। বুটিশ প্রঙ্গার সমস্ত অধি- 

কারের মূল শুত্র ০ 29%710107 ৮107041 -০1)76561168100, অর্থাৎ 

রাক্সকার্ধো গ্রজার মতামত গ্রহণ ন! করিলে রাজ! টাক আদায় করিতে 

পারিধেন না, -ব্লাজকার্ধ্য প্রজার ম্ানুসারে না চললে. প্র টাঝের 

জন্ট দায়ী হইবে না, এই মূল হুত্র হইতেই গাল 1মেস্টের উৎপত্তি। যে 

পা্মেন্টের আদেশে দেশ শাসিত হইতেছে,-মেই. পাল [মে মহা- 

সী সক্ল শ্রেণীয় প্রজার নির্বাচিত গ্রতিনিধিগণ্ে, ্ বার। গঠিত্বঃ এই 
তিনিধিগণের মভাধিক্যাুারে প্রজা: শদন'মংক্রাস্ত সমন খিষয়েরই | 

 ই্জিকর্তবাতা নির্ধারিভ; ইরা থাকে.) ইহাযেরঃ মত/ গ্রহণ না: করিয়া 

 রাজপুরষেরা, এমন কিট-প্রধান অন ও: রং মহা: পয কোনও : 



০ দেশের কথা। 

. বিষয়ে একটি কপর্দীকও ব্যয় করিতে পারেন না। ইহাই প্রকৃত স্বায়তব 
শাসন। ইংলগ্ডের গুপনিবেশিক প্রজার এই স্বায়ত-শাদনের অধিকার 
লাভ-করিয়াছেন। 

বৃটিশ প্রন্জা বলিয়া ভারতবাণীও গ্ায়ানুদারে এই স্বায়ত্ত-শাসন- 
লাতের অধিকারী । এই স্থায়ত্ব শাসন লাভ করিলে ভারতবাপী আপ-' 
নাদের মঙ্গলের জন্ দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন-বাবস্থার যেরূপ ইচ্ছ। 
সেইরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন; তাহাতে বাঁধা দিবার কেহুই.' 
থাকিবে ন!। দেশবাসীর প্রয়োজন ও অভাব অন্থ্রপারে দেশের আয় বায় 

নিরগ্ত্রিত হইবে । পররাষ্ট্রের সিত ভারতবর্ষের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে, 

তাহাই কেবল ইংরাজরাজ সার্বভৌম শক্তিরূপে নিয় করিয়। দ্রিবেন, 
বড় লাট ও গবর্ণর-নিযোগের ক্ষমতাও ইংলত্ীয় শক্তিরই হস্তে স্্ত 
থাকিবে, কিন্তু গবর্ণরদ্িগের ব্যবস্থাপক সভার সদশ্যগণের প্রায় সক- 

লেই ও কার্যানির্বাছক সভার সব্স্যদিগের অধিকাংশ ভারতীয় প্রজা- 
পুণের দ্বারা নির্বাচিত হইয়। ইংরাঞ্জ গবর্ণরদিগকে রাজ্যশাসন-কার্ষো 

সহায়তা করিবেন। তথন হোম চার্জ ও বিলাতের ইণ্ডিয় আফিমের 
ব্যয় আমাদিগকে বহন করিতে হইবে না। সামরিক বিভাগের ব্যয়ও 
প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা রাজপুরুষ- 
দিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। দেশে শিক্ষার বিস্তার, জল-প্রণালীর 
খনন ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি জোকহিত-কর কার্ষ্যে যথেষ্ট অর্থ. 

ব্যয়িত হইবে । এই প্রকার স্বায়ত্ত শামন যে আমাদিগের প্রাপা, তাহ! ূ 
লর্ড মেকলে হইতে ডাঃ হণ্টার ও স্যার হেনরি কটন পর্যন্ত সকল 
বাজনীতিবিশারদ সহৃদয় ইংরাক্ই দ্বীকার করিয়াছেন । মগারাণীর : 

খোষণা-পঞ্জেও বুটিশ প্রজার এই স্বত্ব আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে |: 
কিন্তু রাজপুরুষগণের কুটিলতায় আমরা বিগত দেড় শত বৎসর কাল, 
এই সকলম্বত্বে বঞ্চিত আছি। ভারতবর্ষে যে প্রকার শাসন-নীতির: 
অবলম্বন করিলে কালে ভাগত-গ্রজ। স্থায়ত্ত শাসন লাভের যোগ্য হইতে 
পাঁরিবে, সেইরূপ শাসন-প্রণালীর প্রবর্তন করিতে ভারতীয় উংরাজ, 
রাজপুরুতেরা ধন্মতঃ বাধ্য, একথা পৃথিবীর সকল সত্য জাতিই অবগত 

না আছেন। . ই কিছু া রে নেটদষসটের ইয়ান টান 
রি ১ হত ্ এ ্ 

তলা এব নাকি এ চু চা চি 



দেশের আয়-ব্যায়। ক ১ হী, 

স্যার এওুরু ক্লার্ক মছোদয়কে আমেরিকার অন্তর্ধপ্তী সন নগরের ্ি 

মুরফীন্ড ষ্টোরে একদ| জিজ্ঞাল। করিয়াছিলেন) | 
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অর্থাৎ এই দেড়শত বরের বুটিশ শাসন ভারতবাসীকে কিয়ৎ 
পরিমাণেও স্বাযত শামন-লাভের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে কি? উত্তরে 

স্যার এওুরু ক্লার্ক বলিলেন, “বৃটিশ শাসনাধীন থাকিয়া! ভারতবামী এক 
তিল পরিমাণও (০৪ ট10 স্বায়ত্ত শাসন-লাত করিতে পারে নাই ।” 

এই উত্তর শুনিয়া অনেক গহাদয় ইংরাজের হৃদয়ে লজ্জার সঞ্চার হই- 
যাছে। কিন্তু ভারতীয় রাছপুরুষের। বলেন যে, “ভারতবাসী শিক্ষা- 
দীক্ষায়.ও মানসিক বলে এরূপ হান যে, তাহাদিগকে এখনও দীর্ঘকান 
স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার প্রদান কর! যাইতে পারিবে না। অগ্রে 

ভারতবামী যোগতা লাভ করুক, তাহার পর তাহাদিগকে শ্থায়ত্ত- 

শাসনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে ।” কিন্তু “আগে সাতার শিখুক, তাহার 
পর জলে নামিতে দেওয়৷ হইবে” বলাও যেরূপ সঙ্গত, ভারতীয় 
রাজপুরুষগণের এই যুক্তিও সেইরূপ সমীচীন, একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তি- 
মাত্রেই বুঝিতে পারেন। জলে নামিতে না দিলে যেরূপ সম্ভরণ শিক্ষ 
করা যায় ন|, সেইরূপ ক্ষমত! গ্রাপ্ত না হইলে ক্ষমতা-পরিচালনের ৷ 

শত্তিও লাভ করিতে পার! যায় না। তাই মহামতি গ্লাডষ্টোন 
বলিতেন,-_ | 

££ 25: 2/8670 ৫107%6 2)/107 725 %%2% 707 44271), 

আর এক জন মনীষী বলিয়াছেন,_- 
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- ভারতবাসীকে স্বায়ত্-শামন-দানের, বিশেষতঃ ানতীয় রাজকোষ 
হই অর্থবায়-কালে ভারতবানীর মতামত গ্রহণের, প্রস্তাব মান্্রাজের 
ভৃতপর্ব গবরণর স্তার চার্লন টিভেলিয়ন মহোদর ১৮৭২, মালের অনুসন্ধান 
সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। বল] বাহুলা, দে প্রস্তাব নারি | 
হব নাই। টিভেলিয়ান মহাশয় তৎকালে বলিয়াছিলেন,-. .... 
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ভাবার্থ এই যে, জনি কর-স্থাপন ও. নী রামকোযের অর্থ বয় 
করিবার অধিকার প্রদান করিলে উহ্থার সদ্যবহার করিবার বুদ্ধি তাহ।দিগের মধ্যে 

আপনি আসিয়া যোগাইবে এবং সমগ্র সমাজে প্রান্ত হইবে, সমাজ আপনার 
বাধ অভিত্ হাঁদয়লম করিতে পারিবে । সকলেই ব/ভিগত দায়িত্ব বুর্িয়। কার্য 

করিনে। অবশ্য ধাহার। শিশেষজ্ঞ, তাহাদের পধ্যবেক্ষণের- অধীন থ1কিহ! অবশিষ্ট 
পিকলকে কাধা করিতে হইবে। এইরূপ.ব্যবস্থা ভরতে প্রবর্তিত হইলে উহ বিংশতি 
কোটি প্রজার স্বায়ত্ত-শানন শিক্ষার বিদ্যা বা সোপান-স্বরূণ হইবে। বল! বাছলা 
যে, ভারঙবানীকে আয়ত্ত-শ।সন-বিদা।য় পারদশী করিয়। তুলাই তারতের হি 
আম।দিগের বর্তমান মন্বন্ধের প্রধান উদ্দেশা। 

পাণামেন্টের অস্ুদগ্ধান সমিতির সমক্ষে এই মন্তব্য প্রকাশিত, হই. 
বার পর ৩৫ বদর অতাঁত হইল; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রজাকে 

রাজকোষের অর্থব্যপ্-বিষয়ে কোনও প্রকার অর্ধকারই প্রদত্ত হয় 

নাই। এখনও বাজপুরুষের। গ্রজার মতামত না লইয়া যথেচছভাৰে 
প্রজার অর্থের অপবায় করিয়া থাকেন! 

আমাদের য়াজপুরুষের! বলেন যে, ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকের 

হথা। অতি সামান্ত । ;) এই কারণে ভারতবাধ)কে স্বায়ত-শামনের 

ক্ষমত| প্রদত্ত হইতে পারে না। কিন্তু দুই শত বৎমর পূর্বে ইংলগড 

যখন শিক্ষিত লোকের সংখা! বর্তমান ভারতবর্ষের অপেক্ষা অনেক কম 

ছিল, তখনও ইংবওধামী “হাউস অব কমন্গ” মহাস্তা ব1 ংম্ূ্ণ 
্বাযত্ত-শানন-লাপ্ত করিবার ধোগ্য. বলিয়া ইংলততীয় গবরণমেন্টের নিকট 

পরিগপিত্ত হইয়া! ছল, এ তম্ব আমধদিগের অগোচর, নহে-।...পক্ষাস্তঢে 

কিউবা, ফিপিপাইন ও. লাইবেরিয়া. প্রদেশের অধিবাদীদিগের অগেক্ষ 

ভারতবাদী কোনও অংশে: শিক্ষা) দীক্ষ/3ও দভ্য তার হীন নহে) -একখী 
 লরুরোই-হ্রীকার .করিয়! থাকেন । তথাপি উ সকল, গরবেশের রন 

মা্কিণ সবণমেন্টের নিক্ট- দেবর জখিনাস্। পাবার; যোগ্য বলি 



দেশের আর়-বায়। | ২৭৯. 

বিবেচিত হইয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের : নিকট আমরা. .মে..সকল: 
অধ্নিকার লাতের ঘোগা বলিয়া পরিগণিত হইতেছি, ন। ..পশ্চিষ 
আফরিকার অন্ততূক্তি লাইবেরিয়া নামক প্রদেশের নিগ্রোরা ২৫ বৎসর 
কাল আমেরিকার শাদনাধীন থাক্য়ু। প্রজাতত্ত্মূলক শাসন-প্রণালী: 
(519)110 ) জাঁভ করিবার যোগ্য হুইয়। উঠিল এবং ১৮৪৭ সালের. 
জুলাই মাদে আপনাদিগের শ্বাধীন-তন্ত্রের ঘোষণা করিল) আর ১৫*. 
বর্ষব্যাপী বৃটিশ-শাসনের, পরুও ভারতবাসী বড় লট বাহাদুরের কার্য্য-. 
নির্বাহক সভার সদদ্য-পদ গ্রহণের পর্যাস্ত উপযুক্ত হইল না! ইহাকি. 
বুটিশ শাঁদন-প্রণালীর দোষ, শ্বেতাঙ্গ রাঁজপুরুষদিগের কুটিলত1, অথবা. 
ভারতবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা ও কার্যযদক্ষতার অভাবের পরিচায়ক ? 

ভারতবাসী কি লাইবেরিয়ার নিগ্রোদিগের অপেক্ষা মানগিক শক্তিতে 
হীন? যদি তাহাই হয়,.তবে ধে ম্যার আর্থর কটনের নাম ভারতী 

ইঞ্জিনীরার-শ্রেণীর শংষস্থানীয়, দেই আর্থর কটন জলপুর্ত ও স্থাপত্য 
বিদা। বিষয়ে ভারতবাদীর শিব্যত্ব গ্রহ করিঝাছেন কেন? * 

. গ্রকৃত কথ! এই যে, প্রকৃতিপুর্নকে ষে ক্ষমত। দান করিলে রাক্স" 

পুরুষদিগের যথেচ্ছচারের পথ নিরুদ্ধ বা নংকীর্ণ হইবে, সে ক্ষমত। 

তাভাগ কিছুতেই আমাদিগকে নহঞ্জে দান করিবেন না। তাই ভারত-. 
বাদীর অবোগাতা। প্রভৃতি নানা করিত আপত্তি উখাপিত. হইয়া 

থাকে। এ অবস্থায় আমরা-ধদি ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এ ধারণ! অস্কিত, 
করিতে না পারি যে, বৃটিশ প্রলগার প্রাপ্য অধিকার ন! পাইলে. আমর! 

কিছুতেই ইংরাঁজজাতকে এক মুহূর্তের জগ্ঘও বিশ্রাম. করিতে দিব না, 

তাহ! হইলে ইংরাজ কেন ন্মামাদ্িগকে স্বায়ত শাসনের অধিকার দান, 
করিতে অগ্রনূর.হইবেন ? ইংলগুবাসীর স্দয়তায় আমাদের অবিশ্বাস 

করিবার. কোনও কারণ নাই, পার্লামেন্টের আদেশ.ও মহারানীর 
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_ঘোষণা-বাণীর মর্ধাদ! যাহাতে রক্ষিত হয়, সে বাসনাও তাহাদিগের 
হঁদয়ে অল্প বলবতী নহে। কিন্তু তাছার! এদেশের প্ররুতি-পু্জের প্রকৃত 
অবস্থা আদৌ জানিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন না। একে আপন আপন 
কাধ্য লইয়াই তাহাদের অনেকেই ব্যস্ত, তাহার উপর যে নকল 
লোককে ভারত-শাসনের জন্য প্রেরণ করা হয়, তাহারা নঞ্লেই 
সুশিক্ষিত) ভ্যায়-পরায়ণ ও উদ্দারশ্প্রকৃতি বলিয়া ইংলগুবামীর বিশ্বাস। 

সরকারি কাগজ-পত্র ও অবসরপ্রাপ্ত সিদ্ধিলিয়ানদিগের পক্ষপাতপূর্ণ 
বর্ন! পাঠ করিয়াও তাহাদিগের ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের শাসন- 
কাধ্য সুচাকরূগেই পরিচালিত হইতেছে । এজন্ত ভারতীয় রাজপুরুষ- 
দিগের অত্যাচার-নিবারণে তাহাদ্িগের কখনই আগ্রহ পরিলক্ষিত 

হয় না। অবন্ত মধ্যে মধো ভারতবর্ষ হইতে মাননীয় গোথখলে ও 

লাল! লজপৎত রায় মহোদয়ের স্তায় লোকে বিলাতে গিয়। প্রকৃত অবস্থা 

বুঝাইবার চেষ্ট। করিলে ভারতীয় এরজার ছুর্দশীর গ্রতি বিলাতবাসীর 
কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পাবে। কিন্তু এই কার্ধ্যও সহ্রসাধ্য 
নহে। বহু অর্থবায়ে দীর্ঘক1ল পর্য্যন্ত এইরূপ চেষ্টা না করিলে বিশেষ 
কোনও ফললাভের সন্তাবন। নাই । পক্ষান্তরে বিলাতে ভারত গবর্ণ" 

মেপ্টের পক্ষ সমর্থনের জন্তও একদল বক্তৃতাকারীর আবির্ভাব *ওয়াঁ 
অসগ্তব নহে; এবং সেরূপ ঘটিলে বিলাতের লোকের পক্ষে উতর 
দলের বক্তাদ্দিগের পরম্পর-বিরোধী কথার বিচার- পূর্বক যু 
কর! দুঃসাধ্য হইয়! উঠিবে। 

এ অবস্থায় ভারতীয় প্রজার অবস্থার প্রতি ইংলগীয় জনসমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণের উপায় কি? অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন--বিগত 
জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনেও নর্বজন-সম্মতিক্রমে . দ্বীকৃত হইয়াছে: 

যে,বিলাতী পণাস্রব্যের বজ্জ্বনই ভারতের প্রতি বিলাতের লোকরিগের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একমাত্র বিধি-সঙ্গত উপায়। চর 
কারণ ইংয়াজ বাণিক্-জীবী জাতি। বাণিজ্য-বাবগায় লইয়া উহা রর 

এরূপ মত্ত থাকেন যে, অপরের সুখ দুঃখে ঘৃটিপাত করিবার তাহাদের ; 
অবকাশ প্রায়ই থাকে না, ব্যবমায়ে ক্ষতি না! হইলে তাহাদের, কপালে. 
কখনও “টনক” নড়ে না।- এর ক্ষেত্রে আমাদের বিলাতী: ১২ 



দেশের আর-ব্যয়। ২৮২৬. 

বঙ্ছধনের চেষ্টায় ইংরাব্গ বাণিজ্যের সক্কোচ ঘটবার উপক্রম হয়, 
তাহা হইলে এইরূপ ঘটনার কারণ অন্ুমন্ধানে তাহাদিগের সহজেই 

প্রবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যখন 
ইংরাঞ্জ জাতি বুঝিবেন যে, মুষ্টিমেয় কর্মচারীর অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তার. 
জন্য ভারতের রোটি কোটি অধিবামী অসন্ত্ট হইয়াছে, তাহাদ্দিগের' 
সস্তোষ-সাধন না করিলে ৪ কোটি ইংবাজের ভারতীয় বাণিজ্য নষ্ট 
হইবে, এমন কি, ত্রিশ কোটি প্রজার অমস্তোষের ফলে ভারতে গুরুতর 
রাজনীতিক বিপদও সংঘটিত পারে, তখন স্বভাবতই ভারতীয় শাসন- 
গ্রণালীর আমুল সংস্কারসাধন্ন করাইবার জন্ত তাহাদিগের আগ্রহ 
জন্মিতে পারে। প্রকৃত অবস্থা! বুঝিতে পারিলে তাহার। কখনই মুষ্টিমের, 

কর্মচারীর অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তাঁর প্রশ্রয় দিয়! বিলাতের চারি কোটি 
লোকের বাণিজ্যগত ক্ষতি স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন ন1। প্রজার 
অসন্তোষ রাজ্যের. পক্ষে হিতকর নহে, ইহ ভাবিয়াও ভারতীয় শাসন- 
ব্যবস্থার সংস্কারে তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ! কর! যায়। 
স্থতরাং একদিকে বিগাতী পণ্য-বর্জনে প্রতিজ্ঞাপূর্বক ভারতের অবস্থার 
প্রতি বিলাতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ ও অন্যদিকে মাননীয় গোখলে ও 
শ্রীযুক্ত পালা লপৎ রা মহোদয়দিগের স্তায় প্রতিনিধিদিগকে বিলাতে 
পাঠাইয়া! আমাদের অভাব অভিযোগ এবং শাসন-প্রণালীর যেরূপ 
সংস্কারে উহাদের প্রতিকার হইতে পারে, তাহা, বিলাতের লোকদিগকে 
বন্ধতা ও পুস্তিকাদির প্রচার দ্বারা জ্ঞাপন করা কর্তব্য। তততিন্ন_ 
সমাজের শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া! সমাজের মঙ্গলকর কার্যে নিয়োগ 

পু্বক ভারতের প্রজাশক্তিকে পরিবদ্ধিত করিবার চেষ্টা কর! উচিত। 
এখানকার ইংরাজ রাজপুরুষের৷ এসব কথ! বুঝিতে পারিয়াই 

শ্বদেশী আন্দোলনের দমনে বদ্ধপরিকর হুইয়াছেন। তাছার। বুঝিতে 

পারিয়াছেন যে, এদেশে যে শ্বদেশি-গ্রহণ ও বিলাতী-বর্জনের চেষ্ট। 
হইতৈছে,. তাহা যথেচ্ছাচার রাজশক্তিকে প্রার, অভিযোগে কণপাত 
করিতে বাধ্য করিধায়. একটি অবার্থ উপায়। এ উপ সফল হইলে 
গুজার. ধনকৃদ্ধির সহিত রাজনীতিক অধিকারের. বুদ্ধি ঘটিবে, শাসন- 
কিাগের খর নানার রি হাওপুরবের কার শুর সা যথেচ্ছা-. 



২৮২ ৃ দেশের কথা। 

চার. করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন না, তাহার্দিগকে প্রজার মভামতের 
শ্রতি কিংপরিমাণে সম্মান-প্রকাঁশ করিম! চলিতেই হইবে 'ধাঁহার৷ 
চিরকাল যথেঙ্চভাবে শামন-দণ্ডের পরিচালন! করিয়া আদিয়াছেন, 
তাহাদিগের নিকট এরূপ শক্জি-সক্চোচের সম্ভাবনা) যে অতীব ভয়াবহ 
ব্যাপার বলিয়] বিবেচিত হইবে, ইহ! ধিচিত্র নহে। তাই রাজপুরুষের। 

গুর্ধার লগুড়াঘাতে স্বদেশী আন্দোণনের দমনে বদ্ধপরিকর হুইয়াছেন। 
কিন্তু ঠাহাদিগের এই অতাচারে লোকের শ্বদেশী পণ্য ব্যবহারে আগ্রহ 
বাঁড়িতেছে। তবে লোকে আর পূর্বের মত আন্দোলন আলোচন। 

ও 'সভ।-নমিতির আড়ম্বর করিতে পারিতেছে না, অনেকে যথোচিত 

মতর্কতার সহিত কাধ্য করিতেছেন । বিলাতী দ্রব্য ক্রয়ে বাধা প্রধান 
না করিরা সামাজিক শালনে বৈদেশিক পণ্যের ব্যবহারকারীকে দণ্ডিত 

ও নিরস্ত করিনার চেষ্টা হইতেছে । ফলতঃ স্বদেশী পণ্যে লোকের ষে 

অনুরাগ জশ্িক্লাছে, তাহ বিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। কারণ, শিক্ষিত, 

ভারতবাঁপী, বিশেষতঃ বন্ন বাসা বু'ঝস্াঞ্েন যে, এই ন্বদেশী আন্দোলন 
আমাদিগের অধকতর রাজনীতিক অধিকার-্লাভে ও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ-. 

নিবারণে আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিবে। অশিক্ষিত লোকে 

বুঝয়াছে,. ইহ]তে তাহাদের অস্ত্রের সংস্থান হইবে। স্থতরাং কেহই 
এই পরমকল্য।ণকর স্বদেশী পণ্য-গ্রহ্ণ 'ও বিলাতী ০2 

আন্দোলন ত্যাগ করিতে প্রস্তত নহে। ৃ 

তঃ বর্তমান: বৈদেশিক পণ্য-বর্জনের প্রতি্তা-মুগক রী 
আনে টা আমারিগের. বান্রনীতিক অধিকার লাভার্থ আরব্ধ যুদ্ধের 
একটি ব্রন্ধাপ্র। এই ত্রন্ধাক্ের সদ্যবছার ধদি আমরা করিতে না. 
পারি, তাহা .ছুইলে আর আম|দিগের কখনও মঙ্গল হইবে ন!।, 
বন্ুমান্ দময়েই আমরা অবনতির চরম সীমায় আপিয়. উপস্থিত, 
হুইয়াছি। মিঃ ডিগবী, মহোদর 'গণনা করি! দেখাইয়াছেন, 
যে, ১৮৫০ খুাবে ভারতবামীর দৈনিক আয় গড়ে. জন. গ্রতি 
তুই ন্সান! ছিল । কু ৃষ্টাত্দে। (ভ্! ছয় পয়পায় পরিণত হয়, 

অধুনা, উহা দৈনিক ভিন প্রসার িধ্াইম ছে 1.7 আপুর, র্. সন্তান; 
ক 

"দি 

ৈ টি + 
দিগ্লের আর.কি ছুরখগ্থা হইতৈগারে 1. অতএব আর:ওদান্ত, প্রকাশে শর 



সন্মোহন চিত্-বিজয্ব। ক. ক ২ 

সময় নাই।- ক্ষমতাপ্রিয় রাঁজপুরুষদিগের ুটিগভায় আমরা যে: বৈ 
অধিকারে বঞ্চিত হইগাছি) তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্ঠ.সময় থাকিতে 
বন্ধপরিকর ভাবে চেষ্টা না করিলে পরে অন্তপ্ত হইন্তে হইবে। মিঃ. 
ভিগ্থী খবিয়াছেন,_-ভার্তবাসীর যেরূপ ভীষণ রক্ত-মোক্ষণ হইতেছে, 
তাহাতে | 

ৰ নে 2570 7৪ 107 604/156+1 

সম্মোহন-_চিন্ত-বিজয়। 

81150160০05 81) 108 ৪1010701870 টির আছি 06 005 1506 0%61শ1098৮ 
সি 81090020710 80110040075 41056 ০: 10100 21৫ 009), 

1৯2/০0%১ ৮2415 42074, 

ইংরাজ 'শারীর যুদ্ধে* ভারতবানীর বাহুবল ও. ধা!ণজ্য-সংগ্রামে 
তাহাদিগের ধনবল হরণ করিয়াই নিশ্চিপ্ত নহেন। ভারতীয় সমাজের 
ধন-বলি ও বাছু-বলই বৈদেশিক বাজার নিকট একমাত্র আণঙ্কার কারণ 

বলিয়া [বিধেচিত হয় নাই। বুদ্ধ-বলেও মানুষ'অনেক অসাধ্য সাধন কন্ধিতে 

পারে।  নীতিজ্ঞদিগের মতে এবুদ্ধর্যনা বলং তদ্য 1£ মুতগাং বুদ্ধিবল 

উপ্রেক্ষণীয়। নহে । : বিশেষতঃ ভারতীন্ন আধ্যজাতির বুদ্ধি কখনই 
উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। কাজেই বুদ্ধিমান্ ইংবাঞ্জকে ভারত": 

বাসী বুদ্ধি-খ্প্লিব ঘটাইয়। তাহাদিগের চিত্-বৃত্তিশনিচ়কে লম্মোহিত-. 

করিয়া: রাখিবার জঙ্ভও সংগ্রামের আয়োজন করিতে হইয়াছে ।- এদেশে 
অভিনব. শিক্ষা-প্রণাপীর গরবর্তন দ্বারা দেশবানীর চিন্তাল্লোতকে নূতন 
গথে পরিচালিত,কবা। পাশ্চাত্য সভাতার প্রভাব- পরিচয়ে. দেশবাসীর 

কুধি'রৃত্বিকে এমোহাভিভূত করিয়া তাহান্িগের, চাযাডিগারও আত্ম 

৮ প্রা বিস্থাস নই কর! এই সংগ্রামের, প্রধান আক্ষা)।.1৬: : 

চ্ইী: সুগ্রায়ে। 'পররাধীন জাতির চিন্ত-ক্ষেত, গহ্হাি। সম্পূর্ণ 

রি লিিত হয় যায়| আনগরক্ষাকীত হর্বণ; পাতি, খুসি, ঘটাইরার,৪ 
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. চিত্তের দৃঢ়ত। হা করিবার পক্ষে এই প্রকার সংগ্রামই অমোঘ, উপায় 

বলিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতি-বিশারদের। নির্ধারণ করিয়াছেন। মিশরের 
অন্তর্গত খাম নগরে “গর্ডন কলেজ" ও পিকিনে “হানলিং” ও “টং 

ওয়েং কলেজ” প্রভৃতি এইরূপ উদ্দেগ্ঠেই স্বাপিত হইয়াছে। অধিকাংশ 
স্থলে মিশনরিগণ এই বৃদ্ধিভ্রংশকর সংগ্রামে গ্রধান অস্ত্ররূপে কার্য করিয়া 
থাকেন। ইহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষে এই চিত্ত-বিজয্ন-ব্যাপারে 
ইংরাজ সামান্ত সফলতা লাভ করেন নাই। 

_. ভারতে এই অভিনব সংগ্রাম আরব্ধ হওয়ায় দেশখানীর চিস্তাআ্রোত 

ইংরাঞ্জের প্রদর্শিত নূতন পথে ধাবিত হইল, স্ব-দেশ, স্ব-সমাজ ও স্বকীয়, 
পূর্ববপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধার হাস এবং বৈদেশিক সকল বিষয়েরই প্রতি 
অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিণ। এইরূপ অবস্থায় ধাহার। স্বতাবতঃ 
পর-ছুঃখ-কাতর, তাহাদের অনেকে বুদ্ধিমার্গে বিভ্রান্ত হইয়। সমাজের 
আমূল সংস্কার ও পাশ্চাতা আদর্শে উহার গঠনকেই জীবনের একমাত্র 
কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এইরুপে সংস্কারক সমাজের প্রাহ্র্ভাবে 

হিন্দু সমাজ ছুই দলে বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছে। নৃতন শিক্ষার গুণে ও 
মিশনরিদের অনুঞ্রহে ব্রাহ্মণ-শুদ্রে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, সমাজে একতার 
বন্ধন শিথিল হইয়াছে । তদবধি নৃতন হিংসাবিদ্বেষ ও নূতন দলা. 

দ্লির প্রোত অব্যাহত ভাবে আমাদের সমাজে ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। 

সাধারণ দলাদলি ও গৃহকলহ পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান; উহ! এখনও 
আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, পূর্বেও ছিল। কোন্ সংসার গার্স্থা-কলহ- 
পরিশুন্ত ? কোন্ সমাজে দলাদ্লি নাই? কোন্ সভায় স্বাধীন মতাব- 

লী সদসোর। নির্বিরোধ? এমন যে হুসত্যত বৃটিশ পালামেপ্ট, 
তাহাতেও নদস্যদিগের মধ্যে অনন্্রীতির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এমন কি, 
স্থশিক্ষিত নেতৃবৃদোর মধ্যেও দময়ে সমধে বাক্যালাপ বন্ধ হয়। কিন্ত 
এ দেশে যে দলাদলির বাহুল্য দৃষ্ট হয় ও তাহার ফলে আরব্ধ কার্য. 
পও হয়, তাহার কারধ ভারতবাসীর পরাঁধীনত|। পরাধীনভায় চিত্ত-. 
বন্ধিসমূদের বিশেষ অবনতি ঘটে), হিংসা, “ছে. বৃদ্ধি পায়, সমবেততাকে 

কার্ধা করিবার শক্তি বিনষ্ট হয় স্বাধীম, জাতি দেশের জন্ত সক্ষল-. 



 সঙ্গোছন চি-বিজয়। "২৮ 
বিতিষ্নত৷ তুলিতে পারে। তজ্জন্য তাহাদের সাধনক্ষেত্র আছে, বৰিয়। 
সেই শিক্ষাটুকু তাহাদের হইয়াছে। আমাদের সেই সাধন-ক্ষেত্রের 
অভাবেই সামান্য দলাদলিগুলি এরূপ সর্বগ্রাসী হইয়। 'উঠে। ক্রমশঃ 
জাতীয় জীবনের লক্ষ্য বেমন উচ্চ ও মহান্ হুইয়া উঠিবে, তেমনি 
আমরাও অল্লে অল্পে এই স্বার্থ-প্রণোদিত তুচ্ছ কলহ বিশ্বৃতত হইতে: 
শিথিব। স্বাধীন জাতির আত্ম-বিশ্বাম অটল থাকে, শত বিরোধ বিদ্যমান 

. সত্ত্বেও, আমাদের নায় তাহার, তাহাতে আতীয় জীবনের অৎ্পানের 
কল্পনা করিস্বা নিশ্েষ্ট হয় না| সে যাহা হউক, মিশনরিদিগের শিক্ষার : 
এ দেশে যে দলাদণির স্থষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ও. 
সমাজ-বিদ্বেষ । এই কারণে ইহাকে “নৃতন” আথা।, প্রধান করিয়াছি। 

নূতন শিক্ষার “হিড়িকে” পড়ায় দেশের অনেক পুরাতন উৎক্কষ্ট 
প্রথাও এক্ষণে আমাদিগের নিকট বর্ধরোচিত বলিয়া বোধ হইতেছে) 

পৃ্বপুরুষগণ অসভ্য বা অর্দ সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। পুরাত- 
নের প্রতি বিরাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃর্বগৌরবের পুনরুদ্ধারে আমাদিগের 
আাগ্রহও হাস পাইতেছে। ব্যক্তিগত শ্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম গ্রহণে 

অসমর্থ হওয়ায় সুঞলেই ন্ব-প্রধান হইয়া! উঠিতেছেন, পরাধীনত-বশতঃ 
সমাজের জন্য স্বার্থ ত্যাগের প্রবৃত্তি ক্রমে লোপ পাইতেছে, সমাজে 

বথেচ্ছাচার বাড়িতেছে। শ্বাধীন জাতি জানে, দেশ-রক্ষার ও সমাঞ্জ*. 
রক্ষার ভার তাছার নিজের উপর স্তাস্ত রহিয়াছে । সেই দায়িত্ব-জ্ঞানের 
ৰশবত্তী হইয়া সে প্রয়োজন-কালে স্বার্থ-বিসর্জনে অগ্রসর হয়। পরাধীন 
জাতির দেশ-রক্ষার ও লোঁক-রক্ষার ভার পরের হস্তে হ্ন্ত থাধায়, 

পে বিষয়ের দীরিত্ব হইতে তাহার! সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে। দায়ি- 
ত্বের অভাবে শ্বার্থ-ত্যাগণগ্রবৃত্তির ক্রমশঃ বিগোপ ঘটে। আমাদিগের 
তাহাই হইয়াছে * পরস্্ এদেশের পল্লি-সমাজগুলিকে বিনষ্ট করিয়া. 
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দেশের ফথা। 
২ শুক 3 

 ইংরৌজ আমাদিগের আত্ম-নির্ভর-শক্তির মূলে কুঠায়াঘাত করিয়াছেন । 
্থীর উপর ইংরাজের প্রবর্তিত একদেশীয়, অসম্পূর্ণ ও বিকৃত শিক্ষার 
ফলে আত্ম'্শজিতে. বিশ্বাস হারাইয়া আমরা কেবল পর-সেবাৰ 
যোগাত! লাত' করিতেছি। এইরূপ বুদ্ধি-বিগ্রবের ফলে আমাদিগ্ের 
জাতীয় চরিত্রের মেরু-দণ পর্যাস্ত বিছুর্ণ হইয়! যাইকেছে। ইংরাজের 
আবদ্ধ তৃতীয় সংগ্রামে লিপ্ত হইয়|, আমর প্রাচীন গৌরবে আস্থা-হীন 
ও ভবিষ্যৎ উন্নতি-বিষয়ে আশা-হীন জীব-বিশেষে পরিণত হইতেছি। 
|. ইংরাজ বিতেছেন, “আমরা তোমাদিগকে সুমভ্য করিত্রেছি।” 
আমরাও ভাবিতেছি, আমরা ইংরাজের সাহচর্য সভ্য হইতেছি। এই 
প্রহেলিকার মীমাংদা-গ্রসঙ্গে স্যার,টমাস মমরো বলিয়াছেন, 
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.. ফলতঃ আমাদের সাহ্চর্যে ইংরাজ কোন্ বিষয়ে কতদুর সভ্য 
হইয়াছেন ও আমর! ইংরাম্বের সহবাদে কোন্ বিষয়ে কতদূর মভ্য 
হইয়াছি, তাহা মনরে! মহোদয়ের বর্লিত এই মানদণ্ডের সাহাধ্যে ধীর 
ভাবে গণনা করিয়া! দেখিলেই.সকলের হৃরয়্গম হইবে। মি: ক্রকধ, এড- 
দের যে উক্তি ১৮৯ পৃষ্ঠে উদ্ত হইয়াছে, তাঠও এই গ্রসঙ্গে অনুধাবন 
করিবার যোগা। ন্বগাঁয় ভূদেব বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,--ণ্যদি ভারতবর্ষ 

আজি রাজনীতি সদ্ধে ইংরাজের দ্বার1,পরিচাণ্তি না হইত, বে কি 
ভারতেরও স্থশিক্ষিত সৈল্ট, হুদ পোতবাহিনী এবং ইউকোপীয়, বিষয়- 
বিদ্যায় শুবিদ্বান লোক নকলের অভাব থাকিত? কিছুরই অভাব 

 থাকিত বলিয়া রোধ হয়.না। কাজ অপরে করিয়া দিলে, কাজ করিবার 
সপন ৯ নী 
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সম্মোহন চিত্ত-বিজয়। এ ১০ 

সম্বল অপহরণ, রিড কাঁজ করিতে পারি না বলিয়া অনুক্ষণ, 'ভৎগনা, 
ও অবজ্ঞা করিলে, কাজ করিবার উপক্রম করিবামাজ্র মাথার-উপর 
বসিয়া টিক্ টিক্ করিলে, ফেহই কোন কাঞ্জ করিতে পারে, না। আজ 
হিন্দুর সেই ভবন শাস্তশীল হইয়া আছেন; সাধনশাল-হুইয়। উঠিতেছেন, 
না। হিন্দুর অপেক্ষা! জাপানীয়ের কোনও গুণই অধিক নাই। তাহার! 

যেরূপ অবলীলাক্রমে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা করিতেছে, পরাধীন 
না থাকিলে হিন্দুরাও সেরূপ সমকক্ষতায় সমর্থ হইত, সন্দেহ নাই ।” 
ছুঃখের বিষয়, এই তত্ব ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমরা সকল সময়ে 
উপশন্ধি করিতে ন। পায়, আপনাদিগকে পাশ্চাত্যা্দগের অপেক্ষা 

স্ব্জাবতঃ হীন বলিয়া মনে করি। 

কলিকাত। আরটস্কুলের অধাক্ষ হ্যাভেল সাহেব বলেন,-"'এদেশের 
লোকের শিল্প-সম্ব'দ্ধ রুচি অনেকট| বিরুত হইয়। গিয়াছে। এদেশে অট্টা- 
লিক!-নিশ্মাণ-বিদ্যার বহু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল--গ্রাচীন অট্রালিক! 

ও মন্দির সমূহে এদেশের স্থাপতা-ব্দার. বিচিত্র নিদর্শন রহিয়াছে।, 
বিগত ১৫% ব'সরে বিলাতে অক্টালিকা-নিপ্ধাণে এক গ্রকার বিকৃত কুচি 
প্রবন্তিত হইয়াছে। এদেশের সরকারি আফিন্পনুহ সেই খিরুত বিলাতী 
শিল্পের আদর্শে রচিত হওয়াতে এদেশীয় লোকের রুচি বিগড়াইয়। 
গিয়াছে । দেশীয় কারিকরগণ দেশীয় রাজন্যবর্গ দারা উপেক্ষিত 
হইতেছে, কিন্তু মহারাণী ভিকৃটোরিয়া তাহার "মসররণ”, প্রাসাদ 
সজ্্বিত করিবার জন্য ভারতব্যীয় কারিকরগণকে বিলাতে: লইয়। 
গিয়াছিগেন। দেশে উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের আনশ বিদ্যমান থাকিতে 

দেশীয় রাজন্যবর্গী আপনাদের প্রাসাদদ্মূৃহ কেন যে, বিক্কৃত 
বিলাভী আদর্শের অনুকরণে উ/হীন করিতেছেন, তাহ! বুঝতে পারি 

নাও. এদেশে উৎকৃষ্ট ও গৌরবান্িত স্থাপত্য-পিদ্যার যে.আসংখ্য 
নিদর্শন ব্রহিয়াছে। সেগুলির সন্ধে এদেশের লোকের" দবাণরূপ, জন 

রিতা ভারতীয়; শিল্প নৃতন প্রাণ প্রাপ্ত হইবে+৮ 5 ৮3, 
৬ কলিকাতা টৈতন্য লাইব্রেরীর বাৎমরিক. উৎস্র সায় বন তা. 

টি ই নৃকর কথার: 'ধুমরুক্তি করিয়া হযে সাথের বলেন. 

ঙ্জাতীয় রুল! পিল্পেরআবনতি জাতীয়: ছরনতির নিদর্শন, জাতীয় 



সা | নি দেশের কথা। 

কলাশিল্প . এক কালে বিলুপ্ত হইলে জাতীয় বনে অস্তিত্বও 
থাকে না, ইহা সকলেরই ম্মরণ রাখা উচিত। জাপান রাজনীতিক 
বাবস্থা বিষয়ে পাশ্চাতাদিগের অনুকরণ করিলেও আপনার কল! 

শিল্পাদির প্রতি অমনোযোগ করে নাই। জাপানের অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ 
জাতীয় ভাবেই হইয়াছে। জাপানের জাঁপান্ত্ব যে রক্ষা পাইয়াছে, 
জাপানের সমরনৈপুণ্য তাহার কারণ নহে, জাতীয় কলা-শিল্পের 
রক্ষা কল্পে জাপানীঘ্িগের চেষ্টাই তাহাদের জাতীয়ত্ব সংরক্ষণের 

প্রধান সহায় হুইয়াছে। যেজাতির হৃদয়ে কলাশিল্পের গ্রতি অনুরাগ 
নিহিত আছে, সে জাতির আচার ব্যবহার, ভ্রমণ, উপবেশন,.কথোপ- 
কথন প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহার পরিচয় পাওয়! যায়। ইউ- 
রোপীয়দিগের সে অনুরাগ আদৌ নাই। ইউরোপীয়েরা ইদানীং 
বাণিজ্যার্দি অর্থকর ব্যাপারে কায়মনঃ সমর্পণ করিয়াছেন। শিল্প- 
কলার যে একটা প্রয়োজন আছে) :ইউরোপীয়েরা তাহা এক প্রকার 

বিশ্বত হইয়াছে । ইউরোপের যেকোন নগরে গমন কর: দেখিবে, 
সৌন্নর্্যবিহীন, কদর্ধ্য ইষ্টক-রাশি-স্বরূপ অট্রালিকা-সমূহে ধনিগণ সন্তুষ্ট 
চিত্তে বান করিতেছেন, হয়ত বাটীর ভিতরের ছুই দশ খানি চিত্রা্দি 

আছে। সকলেই কিসে অধিক অর্থোপাঙ্জুন করি.ত পারিবেন, সেই 

চিন্তায় উন্মন্ত। দরিদ্রের! অতি কদর্ধা ভাঁবে জীবন যাপন করিতেছে। 
এ সকল কখনই কলাশিল্পের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন নহে । তথাপি 

ভারতবাদী আপনাদিগ্ের প্রাচীন কীর্ডির বিষয় বিস্মৃত হইয়! অন্ধভাবে 
পাশ্চাত্যদিগেরই অনুকরণ করিতেছে ! যাহার! পুর্বে তাজমহল ও 

অস্ঠান্য সুন্দর অট্রালিকাদির নির্মাণ করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরের| 

এক্ষণে পাশ্চাতা শিল্পীদিগের কদর্য প্রণালীর অনুসরণ করিতেছে, ছা 

কি দুঃখের বিষয় নহে? উউরোপীয়ের! এদেশে ে সকল বৃহৎ অষ্টা: 
লিবাদির নির্্মাপ করিয়াছেন, তাহাতে কলা-নৈপুণ্য ভ. আদৌ লাই, 
অধিকস্ত রৌদ্র, বৃষ্টি, আফাবাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্মিক. উপগর্ের 
পক্ষেও ততসমূদবায় নিরাপর নে।. তথাপি ভারতবাসী অদ্থের কাস 
পাশ্চাত্য প্রণীলীর, অবলগ্থন কা য়াছে। ফলতঃ ভারতের 'অভুায়-. 
সাধন করিতে হইলে ভারতীয় শিল্পার: প্রনর্ধার একান্ত আবিরাক 
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অর্থাৎ যে শিক্ষ। পদ্ধতিতে শিল্প ও ধর্মের স্থান নাই, হাধেল সাহেবের 
মতে তাহ! দ্বার কখনই জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। 

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার স্থবন্দোবস্ত না হইতে পারে, কিন্তু 
শিল্পশিক্ষার বাবস্থা কর! হয্ন না কেন. তাহ বুঝিতে পারি না । 

বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বর্তমান উন্নতির মুল। 
তাই আমর! বৈগ্ধানিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছি। কিন্তু 
আমর। এমনই মোহান্ধ যে, ইংরাজী পুম্তকে বিজ্ঞান-খিপ্যাণ আভাঁদ 
পাইয়াই আত্ম-হারা হইয়াছি। তাই সকল বিষয়েই ধৈজ্ঞানকত1- 
প্রকাশে আমাদের আগ্রহ বাড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কার- 
সমু্ৃকে বিজ্ঞান-বিরোধী ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেও আমরা অগ্রসর, 
হইগ্লাছি। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের গ্ভাপি 
যে আদৌ পরিচয় হয় নাই, তাহা আমর! সম্যক বুঝিতে পারিতেছি ন1। 

এদেশে বিজ্ঞান-বিদ্যা এখনও পুস্তকগত। রুহিয়াছে, “উহা দ্বারা আমা- 

দিগের বুদ্ধি বা চিত্তের কোনও সংস্কারই হয় নাইঃ দেশের উপভোগ্য 
শিল্পজাতও সংবন্ধিত বা স্ব্-মৃপ্য ইইয়। উঠে নাই ।” অধিক কি, আমা- 
দের ছাত্রের! অদাপি জাপানীদিগের স্তায় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক দিগকে খলিতে 
শিখে নাই-- 21585) 510 ৮6. 00702 ৮8101 00 7690 4১01600280 

91 [,/:07021 [01501 &10 10016, . 6 ৮27৮ 601680 1১০04. 

98110070$ 216 17206. দেড়শত বৎসরের ইংরাঙ্জ-সংসর্গ ও ইংরাজী 
শিক্ষার পরও আমাদিগের মধ্যে ঘে বিজ্ঞান-প্রীতির সঞ্চার হয় নাই, 

জাপানীদিগের. মধ্যে ত্রিশ বৎসরে সেই বিজ্ঞান-প্রী'তি অভূততপূর্বব বিকাশ 

লাভ করিয়াছে ।. তাই জাপানী শিল্পপণ্যে ভারতীয় বিপনীশ্রেমী পারপূর্ণ 
হইয়া উঠিতেছে। এদেশে ইংরাজের প্রবর্তিত শিক্ষ/ কিরূপ অন্তঃসার-. 

শুর, তাহ! ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। .অখচ এই শুন্য-গর্ভ 

শিক্ষার মোহে আমর আভিতৃত হইয়া আট হারাইজেছি | . 
২285 গা কও ঞ ঠ 
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পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মছোপকারক অংশ ধাহাতে এদেশে প্রচারিত 

না হয়, সে বিষ্য়ে রাজ-পুরুষদিগের যত ও সতর্কতার ক্রি নাই। পরো 
লোকগত টাট! মহাশয়ের অসীম-বদান্যতা প্রস্থ “রিসার্চ ইন্ট্টিটিউট” 

নামক বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের প্রস্তাব গবর্ণষেণ্টের প্রতিকুলতায় এতদিনেও 
কাধ্যে পরিণভ হইল ন1। টাট! মহোদয় ত্রিশ লক্ষ টাকাবায় করিয়া 
এদেশে একৃত বিজ্ঞান-চর্চার হুত্রপাত করিতে চাহিয়াছিলেন, মহীশূরের 
মহারাজ তাহাতে সহায়ত। করিতে অগ্রর হইয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 

একট শুভানুষ্ঠানের হুচনা-দর্শনে বিশেষ প্রীত নহেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের যে অংশে এদেশীয় সমাজে অকারণ বিপ্লবের সঞ্চার হইতে 
পারে, সেই অংশের প্রচার এদেশে বহুদিন হইতে কর! হইয়াছে । ইউ- 

রোপীয় বিজ্ঞানের মোহুকর বিরোধ-প্রবণত। আমরা আরত্ত করিয়। 

বিবিধ সামাঞ্সিক বিপ্লবের স্থষ্টি করিয়াছি । সেই বিপ্লবের আবর্তনে 
পড়িয়া আমা'দগের কর্ম্ম-শক্তি বহু পরিমাণে জডীভূত হয়! গিয়াছে । 

পাশ্চাশ্য বিজ্ঞান বিশ্লেবণ-কার্য্ে বিশেষ পটু। জগতে এ্রক্যের 
মধ্যে কোথায় অনৈক্য আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়। দেখা পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের একট! প্রধান অঙ্গ । পক্ষান্তরে, অটৈকোর মধ্যে এক্যের 

সন্ধান--এই দৈচিত্রাময় জগভে, চ্ব-চক্ষে গ্রতীয়মান পার্থক্যের বিনাশ- 

পুরঃমর খিল্পধ ঘটাইবার চেষ্টা! না করিয়া, তাহার মধ্যস্টিত নিপুঢ় এঁকা- 
সর অধিকারু-পূর্ববক, খ্জু- -কুটিল নানা'পথে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন 

*ওযাই প্রাচ্য প্রতিভার প্ররুতি। ্রমন্তুগবদনীঠার বিশ্বরূপ-দর্শন 
অধ্যায়ে এই তত্ব বিশেষ ভাবে পরিশ্ফট হুইয়াছে। 

“আমাদের দেশের সব্নসাধারণের মধ্যে ব্ছুকাল হইতেই নান মিভি মত 

পরিপুষ্ট হইয়া মনটিকে এমনই করিয় তুলিয়াছে যে। সকল পিরোধের মধোই সেখানে 

নিববিবাদে কেমন একটি সামগ্রসা স্থাপিত হইয়া আদে। বর্দুফলে স্পূর্ণ বিশ্বাস 

করিয়াও আমাদের দেবভুক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না) বিশ্ব নংলারকে মায়া এবং 
মোই বলিয়। চড়াইয়া নিই, আবরার সমগ্র শিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া. তরলতা- 

গুল্ম হইছে সর্ব ংকে যায়াতীত বিশ্বেখবরের মহতামলগল-ইচ্ছার বিকাশ অনুভব 

করিয়া, প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি; দোবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়।.ইত্তর বন্তর. 
পৃজ। নিক্ষল বলি য়। বুঝি, মাৰার প্রতি ৩ পাধ[শ-খতের চরণে নৈবেছি। নিবেদন না 

করিয়! থাকিতে পাস না: দ্বৈতবাদ ও অদ্ৈতবাদকে মমান ভাবে অন্তরে স্থান দিয় 
থাকি; রক্গাকে, নিও গও বলি আবায় হণ জানিয়)ও পু করি.) যেখানে বিডি 
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অতের মধ্যে প্পষ্ট বিরোধ দেখ যায়। সেখানেও আমর! উত্তয়কেই অকাতরে আত্মসাৎ 
করিপ়। লই । নান] মতের সংঘর্ষে আমাদের মনের, বোধ করি, নন! বিভিন্ন দিক 

হতে দেখিবার শক্তি একটু বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখি 
বলিয়াই আমাদর মনে বিরোধ সহজেই ভজন হইয়। আসে । 

যে সমস্ত বড় বড় ধর্ম-তত্ব ইংরাজ দংস্কারকেরা হালে আমাদের মধ্যে প্রবেশ 

কর[ইতেছেন,--যেমন, জাতি-উচ্ছেপদ, মানবে মানবে সামা, ঈশ্বরের একমাত্রতা, এবং 

প্রতিমার অকিঞ্িংকরতা,-সে সকলই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জন সাধারণের 

মধে)ও নৃতন কথা নে । সাঁদান্ত কুটার-রাসী কৃষককে ভিজ্ঞাসা কাঁরলে মেও বলিবে) 
ধর্মের নিকট জাতি নাই, সকলেই সে একমাত্র প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরে সৃষ্টি, 

এবং দেই মহ।ন্ পরমেখর দন্ধডীতে ও সর্বব ঘটে নিরঞ্জর অবস্থিতি করিতেছেন। যদি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। ধায় যে, তবে শিল]গগুকে পুজ। করিয়া ফল কি? পিভৃপিতা- 
মহাগত লোকাচ।রের উল্লেখ করিয়া সেও বলিবে, ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, 

এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণ করিবার সামথ্য অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে 
সর্বসমক্ষে আপনর অজ্ঞত! নিন্দেন করিবে। কিন্ত নিজে শিলাখ্ডের পুর্জ! করে 

বলিয়। অপ্রন্চিম ব্রঙ্গোপাসন।র মহত্ব অন্বীকার করিবে ন1। 

ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিবার অভ্যাসে মনের এইরূপ প্রমর বুদ্ধি হয় সন্দেহ নাই 

এবং স্থষ্টির সন্ধত্র নান বিরোধের মধো এক চিরস্তন নিগুঢ় আবিরোধ আবির 

করিয়া! চিত্ত সমগ্র বহিভীগংকে অন্যরে আরত্ব করিতে শিখে । সাধনা” ৮ 
বলেন্ত্রনথ ঠাকুরের “থণডগি.র' শীষ ক প্রবন্ধ। 

বলেন্দ্র বাবু বথার্থই বলিয়াষ্ছেন, যে,_-“ এই বিরোধ-গ্রাসিতাই হিন্দু 
ধর্মের জীবন এবং ব্রান্ষণের মধ্যে এইটুকু ছিল বলিয়াই, বৌদ্ধধর্ম, 
এখানে স্থায়ী হইতে পারিল না*। ব্রাহ্মণেরা আবার বৃদ্ধকে বিষ 

:* নানা বিরোধের মধো এক চিরম্তুন একার আবিষ্কারই আদ্বিতব।দের 
প্রধান শিক্ষা। এ শিক্ষা ভন্ভর প্রতিকূল নহে। এই উদার শিক্ষা ভারতে যত 
প্রচারিত হইবে, ততই আমাদের তুচ্ছ বিরোধে উপেক্ষ। ও জাতীয় ভাবের পারপুষ্ট 
ঘটিবে। খ্রীষ্ীয় ১৬শ ও ১৭শ শঙান্দাতে একন|থ, রামদান ও তুকা রাম প্রতৃণ্ত সাধু 

পুরুষদিগের চেষ্টায় দেশে অদ্বৈতনাদ প্রচারিত হওয়ায় বর্ণ-ছেদময় মহারাষট 
'দম়াজে অসাধারণ একত। ও একাগ্রতার সঞ্চার হয়| স্বাধীন মহারাষ্ট্র সা্াঙ্গা 

স্থাপিত হইয়াছিল। এই অদ্বৈতষাদের বলেই শক'যবন-ঠুণ-পল্রধদি. বভিঃশক্রর 

খু 'বৌদ্ধ চার্ধ্বাক নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি অন্তঃশক্রুর পুনঃ পুমঃ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজ 
আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়ছে। ছুঃখের বিষয়, ইংরাজী শিক্ষার ফলে অদ্বৈত, 

কাছের উদারতা আষর1 এখন দন্পর্ণ উপলদ্ধি করিতে পারিনা) গ্রা়্ জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, ধর্মনীতি ও.য়াজনীতির নিরোধহধাডার মে যাগ উগরে আধিপত্য 
বিস্তার করিতেছে, সি :; ০ 



ছি এ দেশের কথা। 

অবতার করিয়া! লইয়াছেন, স্থৃতরাং বৌদ্ধ-ৃত্তি লইয়! যদি বা কোন: 
কালে গোলখোগ উঠিখার দস্তাবন! ছিণ, ত।হাও মিটান হইয্বাছে ৮ 

মুদলমানদিগের সত্ঘদ্ধেও এই কথা। হিন্দুধর্মের এই শবরোধ- 
গ্রামিতা” বা সামগ্রদ্য-নাধনী শক্তির জনা ইস্লাম-ভক্ত সুলপমানও 
হিন্দুর চির-বিছ্বেষের পাত্র হন নাই। 

“ছাপরা-নগরবানী কয়েকটি ত্রাঙ্মণ তত্রত্য একটি স্থপ্রলিদ্ধ মৌলবীর সখদ্ধে- 
আমাকে বলিয়াছিলেন,__মহাশয়, মৌলশী সহেব মুনলমান হইলে কি হয়) উনি 
এমনি পবিত্রাচার ও পরিত্রমন| ব্যক্ত যে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যনি উহার উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করি, তাহাতে আমর] অপবিত্র হইলাম, এমন মনে কহিতে পারি না” 

বাস্তবিক মুদলষানদিগের মধ এমনি উদারচেত| পবিব্রকর্ধ। মহাশয় সকল আছেন, 
বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবাঁর সহিত আলাপ কার? বুঝিয়াছ 
ষে, গ্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুললম।নের। অতুন্নত আর্ধমত-বাদই গ্রতণ কার] আছেন। 
ভাহাদিগেরই মধো এক জনের সহিত কথাপকথন-কাপে যখন শুনিলম, “উড 
ইয়ে হায়”, আমার বোধ হইল। যেন "সংরং খাদ এন্ষ” -এই বৈদিক মহাবাক্যটি 
ফোন প্রাচীন খধির মুখ হইতে বিনিগত হইল! 

. “ষে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদাম'ন আছেন, সেই জাতি 
যে আপনার অভু দয়-কাঁলে নিরবচ্ছিন্ন অশ্ঠাাচারবারীনিগের দ্বার৷ পরিপূর্ণ ছিল, 
তাঁহ। কদাপি বিশ্বদনীয় নহে। মুদলম(*দিগের ভারত-রাজ্যশীসনে আমাদিগের 
অনেক উপকার দার্শয়াছে। তাহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বালয়।ই ভারতবর্ষ একটি, 

(অর্ধ প্রদেশ-সাধ!রণ-প্রায় হিন্দী ভাষ। প্রাপ্ত হইয়াছে, হণ্পা-শির একটি উৎকৃঃ প্রণা- 
লীতে হুদংঘত ভইয়াছে এবং সৌজনা-দীতির আদর্শ গ্রংপ্ত হইয়াছে। মুসলম।ন- 
দিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহাখণগ্রস্ত। কোন কোন.মুসলম।ন শাসন-কা 

প্রজাপীড়ন করিয়াছেন দত্য; কিন্তু অনেকেই ন্যায়পয়ায়ণ ছিলেন। আর যাহার 
অন্যায়াচারী ছিলেন, ত1হ।দিগেরও অতাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, ছুই চারিটি 
ধমশানী ও পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হংয়ছিল।”-- ৬ভূবেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
শসামাজ্জিক প্রবন্ধ।” 

' গমুদলমান শাসন গ্রাঙগী কটুকর ছিল, এ কথ। আমরা স্বীকার করি না। বখন.. 
জল আয়ে এত অভাব হইত না। দেশের লোকে জাতি ধর্মানর্ধশেষে রাজ নয়কারে। 
অর্ধবোচ্চ পদ পর্যান্ত প্রান্ত হইত, দেশের টাক। দেশেই থাকিত, একথান। বড় ছোর। 
ব্বাখিতে হইলে “পাশ” লইতে হইত না. এত লেক অনাহারে কষ্ট পাইত না, তখন-. : 
সকার অবস্থা যে বর্তমান অবস্থ। অপেক্ষ! অধিকতর শোচনীয় ছিল,এ কথ কেমন করিয়া, 
বলিষ ? হহন্দরাজ্যে মুপলমান গুণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্জো হিন্দু ওপবানের 
উন্নতি হইত। এসকল কথা আমর! | ইংরাজের কর্সিত কথায় ভুলিতে পারি না (১): 

৫১). ভারতের অনেক দেশারিগুহিনূয়াজ্যে মুগলযান, মন্ত্রী ও মুমলমান রাজে, 
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ফলত; সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতে হয়, পাশা সভাতা. র্শনে আমরা ইউ- 
রোগের প্রতি বিশেষ ভক্তি-সম্পন্ত হইতে পারি নাই।৮-ছিতবাদী। 

স্বধিজ্ঞ ভূদেব বাবুর ও হিতবাদি-সম্পাদকের এই লকল উক্তির 
সারবন্ত অস্বীকার কর! যায় না। কিন্তু ভেদনীতির বলে ধাহার1 ভারত- 
শানন করিতে চাহেন, তাহারা হিন্দু মুপলমানে বিরোধ-বর্দানের জন্য 
মুমলমানদিগকে অত্যাচার-পরায়ণ ও অপভ্য-ূপে ভারতী কো মল- 
হৃদয় ছাত্রদিগের সমক্ষে চিত্রিত ধরিবার প্রয়াম পাইয়াছেন। তাই 
আমর! বাল্যকাণ হইতে শিখিয়াছি, মুনলমানেরা এক হস্তে তীক্ষ কৃপাণ 
ও অপর হৃত্তে কোরাণ লয়! কৃতাস্তের বেশে নানা দেশ উৎসাদিত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সংপ্রতি লাহোর গবর্ণমেন্ট কলেজের দর্শন 
শাস্ের অধ্যাপক টমাদ আরণল্ড লাছেব 01690100601 15127)+ 

নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমগ্র সভা জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম 
বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা কেবল মুসলমান বণিকেরাই সমস্ত পৃথিবীতে 
ধন্মের প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এমিয়ার প্রত্যেক, 
প্রদেশে এবং প্রশান্ত মহাদাগরের দ্বাপপুঞ্জে কিরূপ শান্ত ভাবে 'ইস্লাম' 
প্রচাগিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রচারকের নাম ধাম লিখিয়া তিনি তাহা 
অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। চীন সাম্রাজ্যের প্রায় এক. 
চতুর্থাংশ লে!ক যে ইস্পাম ধর্মাবলম্বী হইগলাছেন, তাহ!কি তরবারির, 
বলে? চীনে কোনও সময়ে মুসলমানগণ দিথ্বিজয়ি-রূপে প্রবেশ করেন 
নাই, বা রাজত্ব করেন নাই। মুমারা, যবদ্ীপ, বর্ণিও এবং আফি.কায় 
আরব বণিকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধাবসায়ের দ্বারাই ইন্লাম 
প্রচারিত হইয়াছে! খৃটানদিগের মধো ধর্ম-প্রচার একদল লোকের 
বাবসায়ে পরিণত হুইয়'ছে। কিন্তু মুদলমানগণ প্রতোকেই তাহাদিগের 
শব-ধর্ম্ের প্রচারক ; তাহাদের ধর্মে পুরোহিত প্রথা ন| থাকাতে মকল | 

লোকেই বিশেষতঃ আরব বর্ণিগ্গণ অবসর-মত ধ্ম-বিষয়ে . বক্তা, 
করিয়া এবং সুদৃষ্ান্তের দ্বারা বছ দেশে ইস্লাঁষ ধর্ম বিস্তার করিয়্াছেন। : 
কোরাণে বির্্ীর প্রতি সদ্যবহার করিবার জন্য রা রি উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে । . . ... 2378 রঃ 
হী অন্যাপি নিোন হয থ।কে। শ ছি রানের বাদ, ধান 
অন্ত্রীএকজন হিন্দু; হয়েছ! রাজার মন্ত্রী একজন মুসলমান । ঃ | | 



ই ২ দেশের কথা। 

আরণন্ড সাহেব বলেন, “যদিও মুদলমানের! সময়ে সময়ে অত্যাচার 
করিয়াছেন, তথাপি সমস্ত মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠে সহজে অন্ু- 

মিত হয় যে, মুসলমান রাজত্ব সময়ে ভিন্ন-ধর্মাবলঘ্বিগণ ধর্ম“বিষয়ে যেরূপ 
স্বাধীনতা-ভোগ করিতেন, বর্তমানকালের' ভারতবর্ষ ব্যতীত খৃষ্টান 
জগতে তাহার! কোন সময়ে সেরূপ ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা উপভোগ 
করিতে পারেন নাই, কোরাণের ইংরাজী অনুবাদক ঘোর ইস্লাম- 
বিদ্বেষী খ্রীষ্টান জজ সেল সাহেব কোরাণের উপক্রমণিকার ১৯১ পৃষ্ঠায় 
বলিয়াছেন]116) (01071901805) 11256 51612 8, 10001610101 

50106 01 106916161709 0080 8100৩701005 00076] 005 15৮5 

8100 (106 11 2170121106025 ) অর্থাৎ থুষ্টানগণ গিছুদী ও মুসলমানগণ | 

অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ধর্ম-বিষয়ে নিষ্ঠরত1 গদ্র্শন করিয়াছে । 

মহম্মদের এক হস্তে কোরাঁণ ও অন্ত হস্তে কৃপাণ-ধারণ-পুর্্বক ধম্ম-প্রচা- 

রের আদেশ-দানের কথ! সম্পূর্ণ অলীক। ভেদনীতি-কুশল ইংরাজ ইতি- 
হাস-লেখকগণের কল্যাণেই এইরূপ নান! অমূলক সংস্কার দেশের 
লোকের, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মনে স্থান পাইয়াছে। 

মৌলবীগঞ্জের জনৈক বিজ্ঞ মুসলমান হিন্দু ও মুলমানের একা -বৃদ্ধি 
বিষয়ক আলোচনা-প্রসঙ্গে একদা যে নস্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, | 

তাহার নিম্নলিখিঠ অংশ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য । 

“যুমলমানের| অর্থশোমণের উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করেন নাই। মহমুদ- 
গজনবী ও তৈমুরলঙ্গের কাধা লুষ্ঠন নামে অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু লুন ও 
শোষণ এক কথা নছে। চিরক|ল বুকে বনিয় হৃদয়ের শোণিত পান করা, আর 
একব।র বা ঘ্বাদশবার অর্থ লুঠন কর। সমান নহে। অন্য জাতির স্কায় ঘর্দ ভারতের 
অর্থশেবণ করিয়! নিজ দেশের উন্নতি সাধনই মুদলমানের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে 
ভারতভূমি মুনলম[নগণের দীর্ষক[লব্]াপী শ/সনে মরুভূমি হইয়! উঠিত !. তাহ! ন। 

হইর। মুসলমান শাঁসন-কালে যে ভারতের লোকের আর্থক এবং শায়ীরিক অবস্থা! 
এখনকার অপেক্ষ। ঢের ভাল ছিল, তাহা বোধ হয বিদেশী গঙিহানি রহঃ স্বীকার, 

| করিতে পারিবেন ন। | *.. 

আকবর শাহের মানসিংহ টোডরমল; অওরঙগজেবের ধশোবসতরিধহ, জরলিহ; ১. 

অলিবন্দা: খার ফতে চাদ, এঅগৎশেঠ) রামজীবন, এবং সিরাজদ্দোলার- শীরমদন।: 
. মোসছনলাজ প্রৃতি হিন্দু সেম খা ঘি | হিলুর প্রতি মুদলমাদের অনা বিশাল, 
ও.প্রীতিই নুটন! করিতেছে। ধু, পিবাজী*মহারীজের মুদলমান নৌসেনাধ্যক্ষ ; 



সম্মোহন-_চিত্ত-বিজয়। ২৯৫ 

প্রতাপাদিতোর মুসলমান সেনাপতি ; মহারাজ সীতারাম রায়ের বক্তিয়ার খখ। 

এমন কি, অধুনাতন জমিদারগণের মুসলমান সর্দারগণও মুনলমানের প্রতি হিন্দুর 
সমধিক বিখান ও শ্রদ্ধার পরিচয়ই প্রদান করিতেছে । | 

“বহুদিন মুদলমান-শাসনে বাঁস করিয়! হিন্দুগণ মুসলম।ন-প্রাধানা স্বীকার করিতে 
শিখিয়ছেন। মুমলমনগণও অধিকাংশ শুলেই হিন্দ আহাজন বা জমিদ[রগণের 
প্রাধান্য স্বীকার করিতে শিখিয়ছেন। মুসলম।ন বলিয়া সরকার বাহাদুর একটা 
ফপর্দক রাজকর খাতির করেন না, কিন্ত অনেক হিন্দু জমিদারের অধীনতায় এখনও 
পীরোত্তর ব! দরগ! বা মস্জিদ রহিয়াছে; বিপদে এখনও অনেক মুসলমান হাত 
বাঁডাইলে এক হিন্দুর নিকটেই সাহাযা পাইতেছে। 

ফলতঃ হিন্দু মুম্লমানের গ্রীত-বর্ধনে ইংরাজ রাজপুকষেরাই বর্তমান 
সময়ে প্রধান অন্তরায়। নচেং ভারতবর্ষের লামাজক প্রকাত যেরূপ, 
তাহাতে এথানে ধর্মের ব। আচারের বিভিনতার জন্ত তীর নিদ্বেষ অধিক 

দিন স্থাঘী হম না। আঁহার ব্যবহারে এক্য না থাকিরাও লোকের পর- 
স্পরের প্রতি সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া এই দেশে চিরাভাস্ত ঘটন1। একটু 
অনুধাবন করিলে ষ্ট হইবে যে, দেশের প্রকৃতি-গুণে এখানকার মুসল- 
মানদিগের মধ্যেও এই সামগ্জন্ত-সাধনী শক্তির পরিপুষ্টি ঘটয়াছে। হিন্দু 
রমণীর পাণিগ্রইণ, হিন্দুজননার স্তস্তপান ও হিন্দুিগকে শ্ব-সমাজে আশ্রয়- 
দান করায় তাহাদিগের মধ্যেও হিন্দুর বিরোধ-গ্রাদি হা বিশেষভাবে 
সঞ্চারিত হইম়্াছে। এখন ভারতে-- | 

“এমন প্রদেশ নাই, যেখ।নকার অধিকাংশ মুসলমান (হিন্দু) জ্যোতিরিদ ও. 
অপরাপর ব্রান্মণ পণ্ডিতের কিছু মম্মান বা সমাদর না করেন--যেখানে গোবধ করিতে 
এবং গোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু ন! কিছু সঙ্কুচিত না হন-যেখানে হিন্দুদিগের. 
পর্বোৎসবে আমোদ প্রমোদ না করেন,._যেখানে আগনাদিগের বিবাহকাধ্যে গ্রতি- 

বেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ন। করেন॥ বাজাধার ও দাক্ষিণাত্যের ত কথাই: 
নাই। কারণ এ এ প্রদেশবাসী অতি উচ্চ বংশীয় মুদলমানের মধ্যেও কেহ কেহ 

গোপনে প্রতিনিধি'ব্রান্মণদিগের দ্বার। আপনাদিগের নামে সংকল্প করা ইন্না ছুগোতসব 

এবং রখধাত্রার মহোত্সব করাইয়। থাকেন। অপর অনেকে অনুগত ব্রাদ্মাণদিগের 

ধারা 'অর্থবায়েব্রাহ্মণ-সজ্জনের অতিথা 'করেন”-__ ৬ভূদেব বাবুর ' 'মামান্িক প্রবন্ধ।” 

. গল্লিগ্রামে ্ রাহ্মণ-পত্ডিতের পুরাণ-পাঁঠ ও কথকতা শ্রবণ করিতে 

'্মনেক মুদলমান তক্তি-পৃত চিত্তে উপস্থিত হয. থাকেন, এ কথাও 

অনেকের বিদিত থাকিতে পারে। কিছুদিন পূর্বে দিনাজপুরে কোনও, 
,গ্রলিদ্ধ পণ্ডিতের কথকতা শ্রবণ করিবার জগ স্থানীক্ক. বছুসংখ্যক মুপণ- 



২৯৯... দেশের কথা। 

মান বথানিয়মে প্রত্যহ সমাগত হইতেন, এ সংবাদ ““হিতবাদী* পণ্ের 
সাহায্যে অনেকের গোচর. হইয়াছে। বাঙ্গালার ন্ুপ্রদিদ্ধ দরাফ, খার 
গঙ্গাতক্কি বিষয়ক আধখ্যায়িক! বোধ হয় অনেকেই জানেন। পৈতৃক 
সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধেও মুপলমানের| বহু স্থলেই হিন্দু-ব্যবস্থারই অস্থু- 
সরণ করিয়। থাকেন-_তাহাদিগের কন্ঠাগণ ইস্লাম শাস্ত্রের বিধানানু- 
সারে পিতৃধনের অংশভাগিনী হইলেও ভারতে সে বিধান প্রায়ই পালিত 
হর না। হিন্দুগণ থে মুপলমানদিগের ধর্মোৎসবে অন্তরের সহিত যোগ- 

দান করিয়! থাকেন, মুগলমান দেবতার নিকট মানপিক করিয়! পৃজ। 
দিদা! থাকেন, ইহাঁও আমাদের দেশে কাহারও অবিদিন নছে।। 

হিন্দু মুলমানে কোথায় ও মন ভাঙ্গাতাঙ্গি নাই। আমর! পল্লীগ্রামে 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্ডিত ও মুসলমান ঘরামিকে একদঙ্গে ঘরের চাল! বাধিতে 
দেখিয়াছি। ুর্মীপৃজার সময় পলীগ্রামে হিন্দুর উৎসবে মুদলমানের! 

মন খুলিয়া! যোগ দিয়া থাকেন। পুজার সময় তাহারা ছেলেমেয়ের নৃত্তন 
কাপড় কিনিয়। দেন, আপনার! নৃঙন কাপড় ক্রয় ও দারিগান করেন। 
এই সারিগানে'চলিত বাঙ্গাল! ভাষায় মুপলমানের| দুর্গাদেবীর যে ভঙ্জন 
গান করেন, ভাহাতে সকলেরই প্রাণ উথলিয়। উঠে। পূর্ববঙ্গের অনেক 

স্থানেই দেবী-বিসর্জনের দিনে নদীবক্ষে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখ। যায়। বড় 
বড় গ্রতিমার নৌকা ও তাহার পাশে পাশে মুদলমানদের নৌক!। 
আমাদের পন্লীজীবনের পরিচয় যাহারা জানে না, তাহারাই মনে কবে 
যে, হিন্দু মুসলগানে সর্বত্রই মন কদাকমি চলে। যখন মুস্কিল আসানের 
মধুর গান করিতে করিতে 'চেরাক' জইয়া মুসলমান ফকির হিন্দুর দ্বারে 
আসে, তখন কোন্ গৃহলক্্রী সেই চেরাককে দেব-বুদ্ধিতে ভক্তি ন! 
করেন? মুদলমান বৃদ্ধার আমাদের প্রতি গৃহ হইতে গিয়ির জন্থ, ব! 
ফতেমার পুকার জন্ত পয়সা, লইয়! যান, ইহ! আমরা বালাযকালে প্রতিবিন 
গরত্ক্ষ করিয়াছি। আমাদের অনেক বাঙ্গালী পারসীতে সুপ্তি 1 

ক্ককচচন্্র মজুমদারের সন্তাব-শতকের অধিকাংশ কবিগ্ঞাই হাফেজের, 
কবিতার অবিকল অনুবাদ। হাফেজের কবিতায় যে প্রগাঢ় ধর্ণভাব. 

আছে, তাহাতে প্রত্যেক হিন্দুর হৃষকতস্ত্রী বাজিয়! উঠে।, তাই লরি 
ছাদম জুযারির বিবরপী-লেখক বিশ্বয়ণমহকারে বলিয়াছেন, _ 



সন্বোহন-চিত্ত-বিজয় |. ২৭৯৭ 

17. 59091 8517 791101003 70206519076 06016 901 17018 2৩ 0009091) 
680১0110171 01617 9395০ 109৮ ৪9 1 ৪78700150915 70791719111 55176 
8103 ১০1] 17100058700 11155017085 40670 2100 086 2. 17015 01 1585 208155 
2916 10 5901) 00779 791181983 £9501/815 3১ 0761৩ 15 ৪. (6706700 60%9105 06 
৪0061011 01817 10301700119] 0319560]) 0706 55 €9 1771010 ॥ 06265 ০1 9০. 
0181 50195710210 06053 7২67১০৮৮০11, 0816 1]1. 7০ 40৩. . 

মুললমানেরা ভারতী সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন বিষয়েও যত্বের ক্রুটি 
করেন নাই। হিন্দী সাহিত্য কবীরের রচনায় কতদৃর প্রভাবান্বিত, 
'তাহা অনেকের বিদিত থাকিতে পারে। দক্ষিণাপথের মুসলমান কৰি ও 
দিদ্ধ পুরুষেরা মহারাষ্ত্ীয় ভাষায় *যোগসংগ্রাম” নামক গ্রন্থ ও বিবিধ জ্ঞান- 
ভক্তিপূণ কবিত| রচন। করিয়া মহারাষ্ সাহিত্যের পরিপুষ্টি-ব্ষিয়ে সহা- 
য়তা করিয়াছেন। তুকারাম একনাথ প্রন্ততি মহারাষ্ট্র কবিগণও তাহা- 
দিগের মুসলমান বন্ধুগণের জন্য উদ ভাষায় 'উরশ্বরিক তত্বপূর্ণ কবিতা 

রচনা করিয়াছিলেন। গদ্য ইতিহাস-রচনার আদর্শ মহারাষ্ট্ীয়গণ মুসল- 
মানের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গে আলওয়াল কবি, পরা- 
গল খা, হুসেন শাহ ও ছুটি খা গ্রভৃতি মনীষী মুসগ্মান গ্রন্থকারের নাম 
বাঁবু দীনেশ্চন্ত্র সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নামক গ্রন্থের সাহাষ্যে 
অনেকের গোচর হইয়াছে। টট্টগ্রামের মুন্দী আছুল করিম মহোদয় এ 
অঞ্চলের মুলল্ম্নান কবিদিগের বে তলিক1 অনুগ্রহ-পূর্ববক আমার নিকট 
পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ৮৮ জন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যাক । এই প্রায় 

শত-সংখ্যক মুদঈীমান কৰি বিবিধ কাবা রচনা করিয়! এককালে বঙ্গীয় 
সাহিত্যকে পরিপু্ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রায় ভিংশ জন 
কবি বট্চক্রতেদ, ধাধা-কৃষ্ণণীল। এবং শ্তামা-বিষয়ক কাব্য ও কবিতাদি 
রচনা করিয়াছেম। এক চট্টগ্রামেই যখন শত সংখ্যক মুসলমান কবির. 
দর্শন পাইলাম, তখন সমগ্র বঙ্দে কত শত মুসলমান বঙ্গ-বাণীর সেবায়. 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিধেন, তাহ! সহজেই হদয়ক্গম হইতে পারে এ 
বিষয়ে শ্রীযুক্ষ আবছুম করিম মহোদয়ের স্তায় অহুসন্ধিৎস সাহিত্য-. 
ফেবকের সংখ্যা-হৃ্ধি বিশেষভাবে প্রার্থনীয়। 
ফল কথা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু মুদলমানের মধ্য 
বিরোধ অপেক্গ্ামৈত্রীই সমধিক পরিলক্ষিত -হ্ইয়। থাকে । হিন্দু শিক্ষ 
এই মৈত্রীর বিশেষ অহ্কুল।. দুঃখের বিষ, ইনানীং এদেশে কথকতা" 



২৯৮ ্ .. ব্রেশের কথা। 

দির বিলোপের সহিত হিন্দু-ধর্ষের এই উদার শিক্ষার প্রচার হাঁস পাই- 
তেছে, পরস্ত ইংরাজ ইতিহাস-লেখকের! হিন্দু ছাত্রপিগের হৃদয়ে মুসল- 
মান-বিদ্বেষ গ্রজ্ঘলিত রাখিবার জন্য যথোচিত যত্বপ্রকাশ করিতেছেন। 
পরিতাপের বিষয়, কোন কোনও অৃরদ শী হিন্দু লেখক কাব্য-নাট কাঁদিতে 
অনর্থক মুলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করিয়া ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি 

বিষয়ে সহায়ত করিতেছেন। রাজপুরুষের। কখন হিন্দুর প্রতি, কখনও 

বা মুলমানের প্রতি পক্ষ-পাভ-প্রদর্শন করিয়! পরম্পরের চিন্তে বিদ্বেষ 
উৎপাদনে যত্বণীপ রহিয়াছেন। যেখানে ইংরাজী |শক্ষা! ও ইংরাজ 
রাজপুরুষগণের প্রভাব অল্প, সেখানে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি অদ্যাপি 
বিনষ্ট হয় নাই। তবে ছুট লোকের উত্তেজনায় ইতর শ্রেণীর হিন্দু 
মুসগমানে সময়ে সময়ে দাঙ্গাহাঙ্গাম। হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ ঘটনা 

বিলাতেও প্রোটেষ্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে বিরল নহে, 
বরং অত্যন্ত অধিক। তাহাতে যর্দ ইংরাজের জাতীর ভাবের ব্যাঘাত 
না ঘটে, আমাদেরই ব1 ঘটিবে কেন? 

ইংরাজের বাক্য-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া অনেক মুসলমানের এইরূপ 
ভ্রান্তি জন্মিয়াছে যে, ইংরাজের [হপ্বু অপেক্ষ মুলমানের প্রতি সমধিক 
সদয়। ইংরাজ লেখকের1ও বলেন (যৈ, হিন্দু অপেক্ষ। মুলমানের প্রতি 
ইংরাক্ের সমধিক প্রীতি নিতান্ত শ্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজ 
একেন্বরবাদী, মুসলমানও একেম্বরবাদী, ইংরাজ জাতিভেদদ মানেন 
না, মুদলম।নও উহ! মানেন ণা. ইংরাজ দেব-প্রতিমা পুজার বিরোধী, 
মুসলমানও ধেব-প্রতিম। পুজার বধিরোধী। এই সকল বিষয়ে ও 
অন্তান্থ আচার ব্যবহারে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সহিত ইংরা- 
জের অধিকতর সাম্য আছে। তাই মুসলমানের প্রতি ইংরাজের 
সহানুভূতি ও প্রীতি স্বভাবত:ই অধিক। কিন্তু ইংবাজের শুকর- 
ভক্ষণ ও ্ীশ্বাধীনত! 'মুঘলমানের চক্ষে কিরূপ বীভৎস ব্যাপার, 
ইহারা তাহার উল্লেখ. করেন নাই। দুঃখের বিষয়, ইংরাজের 

এই বচন-কৌশলে অনেক যুমলমানই মুগ্ধ হইয়া এহিন্দু অপেক্ষা 
ইংরাজকে আপনাদিগের- ধিকতর- অন্তরঙ্গ ও. হিতৈষী বলিয়া মনে 
 করেন।  সঙ্গাতীয়দিগের এই ্রীস্তি দুর.করিবার, জন্ত মাদারিপুর-হবিৎ 
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গঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত গোলাম মৌলা চৌধুরী সাহেব বরিশালে 
বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বক্তূত। প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,- 

গবর্পমেন্ট আমাদিগকে অধিক ভালবাসেন, এই ধীধ] যদি আমাদের মনে থাকে), 
তবে আমাদের মুসলমান ভাইদের বলি, চাহিয়। দেখ-গবণসেন ০ভামদের জাতির - 
প্রতি ভালব।সার চিহ্তত্বরূপ কলিকাতান়্ অন্ককুগটি চিরম্মরগীয় করিয়া র।ধিয়াছেন, 
ভালব1সার চিহ্নম্বরূপ দিরাজউদ্দৌলার চরিত্রটি কৃধবর্ণে চিত্রিত কারয়া রাখিয়াছেন। 

: ভালবাসার জলত্ত দৃষ্টান্ত আরও দেখ, এই ষে দক্ষিণ আফ্রকায় ভারতবাপিগণ বাম 
করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয় অন হিন্দু? প্রায় সকলেই মুসলমান, তবে তাহাদের 
ভাল অবস্থ। হইলেও কেন কুলী নামে তাহার! আভহিত হয়? তাচার্দের ধাকিবার 
ডন্া লোক- সমাজের ব'হৃভূতি স্থান, নগরের বাহিরে হতন্ত্র স্থান নিপু হয় কেন « 

অবস্থায় কুলাইলেও তাহ।র! গাড়ী চাড়য়া বেড়াইতে পারে ন। কেন? শ্েত।ঙ্গাদগের 
সহিত ভাঁহংর] ফুটপ।তের উগর দিয়া পযন্ত চলিতে সমর্থ নহে! দিপিয়া দেশের 

নিকৃষ্ট শ্বেতাঙ্গ অধিবদীদিগের যে অধিকার আছে, মহান্ নাআজের অধিবানী হইয়া, 
ইংলগ্ডেখরের গজ হইয়া, গবর্ণমেন্টের ভালঝাস।র পাত্র হহ্য়া, কেন মুসলমানেরা সেই 

সকল আঁধকারে বর্চত? আজ আমাদের হাইকোটের গজ আ.মিপআলীা পেন্ণন্ 
লইলেন, উপযুক্ত মুদলমান উকীল ক হাইকোটে ভিলেন না? তাহার শানে কেহ 
বাঁসতে পারিজেন নাকেন? গবণমেন্টর ভালবাস] কে।ণায় রহিল? তাহ বপি, 
মুসলমন ভাইগণ, আর ভালব।সার মোহান্বকারে আত্মহার] হইও না, (নজেদের মূণ্য 
নিজের। বুঝিতে শিখ ।” | 

সংপ্রতি পুর্ববঙ্গের মুসলমানদ্িগকে সামান্য বেতনের চাকরা [দবার 
লোভ দেখাইয়৷ অনেক রাজপুরুষ তাহাদিগকে হিন্দুর সহকারতা হইতে 

বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ঘটনায় খ্যাথত হইয়। বীরভূম 
হুইতে জনৈক বিজ্ঞ মুসলমান সংবাদ-পত্রে পর লিখিয়। নিম্নালাখত ম্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, -- 

ব্রিটিশ গ্রর্ণমেন্টের কতিপয় কণ্মচারী বঙ্গীয় মুনগ্মন জাতির শোচনীয় অবনতিতে, 

ছুঃখিত হইয়া গরিব মুনলমানগ্রপকে রাজ সরকারে চকনী দিবার প্রলোভনে এতই 

মুদ্ধ করিয়াছেন বে, আমাদের মুবলমান ভ্রাতার| নবাব সিরাগউদ্দৌলার রাঁজসভায 
.হ্বেতাঙগ বীরের বাইবেজ ন্পর্শ পুর্বক কৃত প্রতিজ্ঞ! ও স্বজতিদ্রে।হী মারজফরের লা 
নার বিষয় তাঁবিবার অবসর পাইভেছেন ন|। | রর 

মীরজাফর খেতাঙজগ বশিকগণের জন্য যে সকল ক্কার্ধয কা সেরূপ কাযা 

কিজ্জার কাহারও ছার! সাধিত হইয়াছে? কিন্তু 'তাঁহার পরিণাম একবার চিন্তা 

করির। দেখুন দেখি । আর এই হাতে হাতে হাঁয়জ্রাবাদের বেরার প্রদেশ লইঘ়। ক 

ব্যাপার হইয়। গেল, তাহা ক্ষি কেহ জানেন না? ইংরাজের সে পূর্ব প্রতিজ্ঞা কোথায় 
গেল: কুটনীতিকুশল ভারত গব্ণমেন্টর. এইকুপ পরলো ভনপূর্ণ প্রতিজ্ঞা নুন নহে। ... 



৩. | | দেশের কথা। 

অ(সল কথ! এই যে, পাছে আমাদিগের হদেদী আঙ্দোলনে বিলাতী বাণিজের 
“কোন অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে রাজপুরুষেরা, যাহাতে হিন্দু মুসলমান একত্র সম্মিলিত 
হুইয়! ক্যা করিতে ন| পারে, তজ্জনা পূর্ব হইতেই লান। কুটিল কৌশল 'অবলম্বন- 
পূর্ধবক হিন্দু মুমলমনের সৌহদ্য-নাশের চেষ্টা করিহেছেন। কিন্তু মানুষ এক বিষয়ে 
ছুইবার তিনবার প্রবঞ্চিত হইতে পারে, বার বার কে প্রতারিত হয়? অদুর- 
দঘ্র্শা ও অপরিণত-বৃণ্ধ হিন্দু ও মুসলম[নগণ মধো মধো পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ 
গ্রকাল গ্ষরিয়াথ|কেন সত্য; কিন্তু ঈদীধকাল একত্র সহবাসে উভয় সম্প্রদায়ের 

মধেো অনেক প্রকার সম্বন্ধ খাপ হইয়াছে, এ সম্বন্ধ ঠাহ।র! সহণ্জে পরিতাগ করিতে 
প|রিবেন ন|। হৃদয়ের' আবেগ প্রতিহত হইবার নছে। সেই জন্য হিন্দুর পর্বে 

মুদলম।ন ও মুসগমানদের পৰে হিন্দুর! যথ| সম্ভব উৎনাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। বিগঠ গ্রীস তুরম্ক যুদ্ধে জগগ্যানা সমগ্র মুপলমান দ!তির খলিফা! আমিরুল 
মোমেদীন তুক্া সুলতানের জয়লাভে ভারতের মুসলমানের সহিত হিন্দুগণ উৎমৰ 
ফরিয়াছিলেন। কই তথন সন্বপ্ধতে! ছাড়িতে পারেন নাই? আর আমদের 

িতৈষী শ্বেতাঙ্গগণ নে সময়ে কি করিয়াছিলেন, মনে আছে তে? 

ফলকথা, রাজপুরুষের! কুটিল নীতির বশবর্তী হইয়া .সময়ে সময়ে 
জাতিবিশেষের প্রতি যতই পক্ষপাত প্রদর্শন করুন, বুটিশ গবর্ণমেন্টের 
শাদন নীতি মুদলমানের বিশেষ অনুকূধ নহে। একই শাসন-হৃঙে ভার- 
তীর হিন্দু ও মুসলমান আবদ্ধ। উভয়ের সুখ ছুঃখ একই প্রকার। 
একের অমঙ্গলে অপরের মঙ্গল কখনই হইতে পারে না। সুতরাং 

ইংরা্গ মুখে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি অধিকতর প্রীতি ' গ্রকাশ 
করিলেও কার্যত: মুসলমানের বিশেষ উপকার-লাভের আশ! নাই। 

পক্ষান্তরে কুলিকাত! হাইকোর্ট ভূত পৃর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় আমীর 
আলি বলেন,-_বুটিশ শাঁলনে ভারতীয় অন্তান্ত সম্প্রদাক্দ বরং অল্লাধিক 
পরিমাণে উন্নতির মোপানে অধিরোহণ করিয়াছে, কিন্তু মুসলমানগণের 
শোচনীয় ছরবস্থা ঘটিয়াছে। 
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| আমীর আলি মহাশয় আরও .বলেন,_মুপলমানের নিকট ইংরাজ 
(বজদেশ লাভ করেন৷ ১৭৬৫ খুঃ ১২ই আগষ্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম 
ইষ্ ইঞ্ডিযা কোম্পানির হস্তে বঙ্গের দেওয়ানি অর্পণ. করেন। এই 



সম্মোহন--চিত্ত-বিজয়। ৩৯১ 

ক্ষমতালোভের পর কিছুকাল পধ্যন্ত ইংরাজ রাজপুরুষগণ রাঞ্জন্ব ও. 

বিচার বিভাগায় সম্পূর্ণ শাসন ভার মুসলমানাদগের হস্তে রাখিয়াছিলেন।। 
১৭৯৩ খুষ্টাৰে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে নূতন শিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তাঁহার 
ফলে শাসন|বভাগের সমস্ত উচ্চপদগুলি শ্বেভাঞ্গগণের “একচেটিপ্৮ 

হইয়। যায়। কিন্তু বাদশাহ যখন ইংরাজের হস্তে দেওয়া:ন অর্পণ করেন, 
তখন ইংরাজগণ যথাসাধ্য মুসলমান পদ্ধতি অন্ষুপ্র রাখিন্। শাসন কার্য 
পরিচালন করিবেন, অবশ্যই এইরূপ একটি দর্ত হইয়াছিশ। অন্ততঃ উতর 

পক্ষই এইরূপ দর্তের অন্গমান করিয়াছিলেন লিয়৷ এতিহাসিক ডাঃ হণ্টার 
নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরা এই সর্ত রক্ষা করিয়। চলেন নাহ। 

কিছু দিন পরেই তাহারা মুপলমান জায়গীরদারধিগের হস্ত হইতে রাঞস্থ 
আদায়ের ক্ষমতা কাঁড়য়। লইয়া এ কার্ষে শ্বেতাঙ্গ কলেন্টার নিষুক্ত 
করেন। ইহাতে মুসলমানের সন্ত্রম ও ক্ষমত। নই হইল। ইহার পর লর্ড 
উইপলিয়ম বোণ্টঙ্ক ১৮২৮ খুষ্টাব্ধে আয়মাধার ও লাখর।জদএগণের 

দলিল পত্র পরীক্ষা করিবার আদেশ করিয়া মুদলমানের সর্বনাশ করি- 

লেন। এই তদস্টের জন্য শ্বতন্ধ আদালত স্থাপিত হইল, এবং ইহার 
পরবর্তী ১৮ বৎসর কাল সমগ্র বাঙ্গাীলাদেশ গোঁছেন্দা, মিথ্য। সাঙ্দী ও 

স্বতবাপহারক কন্মচারিবৃন্দের কোলাহল-জনিত অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইল। 
নব প্রতিষ্ঠিত আন্নালতে আইনের কুটিল তর্কজালে ক্রড়িত 'হইয়।৷ অনেক 
মুসলমান ভূম্বামী আপনারিগের শ্বত্ব প্রতিপাদন করিতে ন৷ পারায় 
তাহাদিগের স্বত্বলোপ হইল। দীর্ঘকাল পুকুষানুক্রমে সম্পত্তির ভোগদখল : 
করিতেছিলেন বিক্। মুঘলমান জমিদারের। আপনা!দগের শত্বমন্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত ছিলেন ও দলিল দস্তাবেঞজ রক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোধোগী হন 

নাই। কাঞ্জেই তাহাদিগের অনেকে দিল্লীর বাদশাছের সনন্দ পত্র, 
উপস্থিত করিতে না পারিয় সম্পত্তির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন। মারাঠা 

সর্দারেরাও যে সকল সম্পত্তি হইতে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করেন নাই, 
দেশে ব্গীয় হাঙ্গাম। সত্বেও তাহাদিগের যে অধিকার অন্গুধ ছিল; দুচতুর, 

ইংরাঞ্জ এই কোৌশুলে তাহা! আত্মসাৎ করিলেন। ইংরাজের এই ব্যবহারে 

শত শত মন্ত্াস্ত মুলমান পরিবার রম্য হ্দ্য পরিত্যাগ করিয়া দীনের 

্থায় জীর্ণ কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। নিফর তৃ-সম্পত্তির 



২ দেশের কথ।। 

আয়ে যে সকল মুপলমান ধর্ম্ানুষ্ঠান ও শিক্ষানুষ্ঠান নির্বাছিত হুইত, 
সেগ্গলিও এই দুর্ঘটনায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল। 

তাহার পর সাতশত বর্ষের মুললমান সংশ্রবে পারদী ভাষা ভারতের 
অধিকাংশস্থানেই রাজ সরকারের ভাষা ও উর্দ প্রায় সমগ্র ভারতবাসার 

ভাব-বিনিময়ের একটা সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। আমীর আলি 
মহাশয় বলেন, ইংরাজ তেদনীতির বশবত্তী হুয়া সরকারি, কাঁধে 

ই“রাজী ও প্রার্দেশিক ভাষা-সমুহের ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচার 
করিলেন । ইহার ফলে ভারতে একভাষা-জনিত এ্রক্য নষ্ট হইল, 

পারসীর নির্বাসনে মুসলমান সমাঞ্জের শক্তি আরও কমিয়া গেল। 
সহসা! পাঁরসীর এইরূপে উচ্ছেদ ঘটায় সহত্র সহত্র পারসীনবিশ কর্মম- 
চারী-মুন্মী, মৌলবী--কার্যাচাত হইয়া অন্নের জন্য হাহাকার করিতে 
লাগিল। ক্রমে ইংরাজী শিক্ষার আদর রাঁজ সরকারে বাড়িতে লাগিল। 
কিন্ত মুসলমানের] কিয়ৎ পরিমাঁণে অজ্ঞতাবশে ও কিয়ৎ পরিমাণে 

অবস্থা-বিপর্যায়ে ঘোর দারিপ্র্য-পদ্কে নিমজ্জিত হই ইংরাজী শিক্ষা 

মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই । এখনও দাঁপিদ্র্য-বশেই অনেক মুপল- 

মান ইচ্ছ। সত্ত্বেও ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। এদকে ইংরাজ 

গবর্ণমেন্ট হিন্দু মুপলমা'ন এরজার প্রদত্ত করের অর্থ হইতে ইউরোপিয়ান 
বা ফিরিঙ্গী বালকগণের শিক্ষা ব্যবস্থায় বথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত করিতেছেন; 

এতদিন রাজকার্যা-লাভক্ষেত্রে হিনুগণ মুমলমানদিগের গ্রতিদন্দী 
ছিলেন, এখন হইতে গবর্ণমেন্ট ফিরিঙগীদিগকেও তাহাদের গ্রতিদন্দী 
করিয়! তুপিতেছেন । এইরূপে রাজভক্ত মুদলমানের উন্নতির পথ ইংরাজই 

নানারূপে সম্কুচিত করিয়ছেন ও করিতেছেন। অথচ মুখে মুপলমানের 

গতি হিন্দুর অপেক্ষা অধিক সহানুভূতি প্রকাশ করা হইতেছে! 
আমীর আলি মহোদয় মুলমানদিগের আর একটি গুরুতর ভ্াস্তির 

উল্লেখ করিয়াছেন । ইংরাজ-রাজপুরুষগণের মৌখিক মিষ্ট কথায় মুগ্ধ 
হইয়। অনেক মুসলমানই ইংরাজের প্রিয়পাত্র হইবার কামনায় হিন্দুর 
মনত কোনও রাজনীতিক আন্দোলনে প্রাণ খুলিয্জ যোগদান করেন 
নাই। ইহাতে ও মুসলমানের টনি গতি ডি হইয়াছে । আমীর 
আলি মহোদয় বলেন, 
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অর্থাৎ রাজনীতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকায় মুনলমানের 

অনিষ্ট ঘটিয়াছে।” আমীর আলি মহাশয়ের এই উক্তির গ্রতি মুদলমান 

শ্াতুগণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনীয়। তাহারা রাজনীতিক আন্দোলনে 

যোগদান না করিলে তাহাদের জাতীয় জীবনে কখনই নৃততন ্স্তির 

সঞ্চার হইবে না। 

ইংরাজজের আর একটি বাবস্থায় মুসলম।ন সমাজের বিশেষ ক্ষতি হই- 

য়াছে। সম্পন্রি যাহাতে বংশধরগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া! না যায় তাগার 
জন্য মুনলমানশীস্ত্রক!রের! “ওয়াকফ, প্রথার” প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। 
এন প্রথা অনুলারে বে কোনও যুসলমান দেবোদেশে সম্পত্তি উৎসর্গ 
করিয়া কোনও শ্যোগা আত্মার হন্যে উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
অর্পণ করিতে বা স্ানবিশেষে শ্বহণ্ডেও রাখিতে পাবেন। এই সম্পাভ 

এক দিকে যেমন দাঁনবিক্রয্ধের অযোগ্য বলিয়! বিবেচিত হয়, অগ্টপিকে 
সেইরূপ টগ্ত্রী বা “মোত ওয়ালী” উহ বংশ-পরম্প€। ক্রমে ভোগ করিয়া 
আপনার বংশ-মর্যাদা-রক্ষ। করিয়া দাতার অভ সদনুটানে ঘণোচিত 

অর্থবায় করিলে তাহাও বৈধ বলিগাই গণ্য হয়। এই ব্যবস্থায়শত শত 

মুসলমান পরিপার পরুধানুক্রমে সুখে স্বাচ্ছন্দো জীবিকাণির্ধবাহ করিয়া 

নান! সদনুগ্ভানে রত থাকিবার ম্ুবিধ। পাইতেন। ভ্রয়োদশ শতাববী কাল 

এই প্রথা মুসলমান সমাঁছে প্রচলিত আছে। “ওয়াকফ সম্পান্তিই বনু 

ংখ্যক গ্রীদম্পন্ন উচ্চদংশীয় মুসলমানের আশ্রয় স্থল ছিল। আমার 

আলি মহোদয় বলেন, ইংধাজ মুসলমানদিগের এই চিরাগত প্রথার 

মূলে কুঠ'রাঘাত করিয়া শত শত মন্াস্ত মুসলমান পরিবারকে ঘোর 
বিপন্ন করিয়াছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ওয়াকফ, ঘটিত বাধস্থার প্রত 

কৃূলতা করিতে যাইয়! ইংরাজ অনেক স্থলে 'গুয়াকফ” সংশ্লিষ্ট সদনুষ্ঠান- 

গুলির অনিষ্টমদাধন করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই । এইবপে নানা প্রকারে 

মুদলমানের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াও ইংরাজ আছ অনেক 
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মুসলমানের নিকট গুহৃদ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন- ইহ! ইংরাজের 
সামান্ত সম্মোহন শক্তির পরিচায়ক নহে! (১) 

ইংরাজের সম্মোহন-কৌশলে যে কেবল হিন্দু মুললমানে ভ্রাতৃভাব 
লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা নছে, তাহাদগের শ্বদেশের ও 
স্ব-সমাজের প্রতি সন্ভাব ও অগ্ুরাগও ক্রমশঃ হাস পাইয়াছে। কৃটনীতি- 
বিশারদ £ংরাজের স্থষ্ট কুহেলিকার আমাদিগের - 

“দেশের ইতিহীপই আম।দিগের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়। রাখিয়াছে। মাঁমুদের' 
আক্রমণ কল হইঠে লর্ড কর্ডনের সম্াজা-গব্রোদূগারক|ল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহ।স- 
কথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা_তাঁহ। স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির 
সহার়ত| করে না, দৃষ্টি আবুত করে মাত্র। তাহ এমন স্কানে কুত্ধিম আলে।ক ফেলে, 

যাহাতে আমদে« দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধক।র হইয়। যায় 1৮'--বঙ্গ- 

দর্শন (নব পধা য়) “ভ'রনবর্ধের ইতিহদ-শীর্ষক প্রবন্ধ । 

অপিচ, রবীন্ত্র বাবু উক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন__ 

“ছেলে বেল! হই'তক্ঠি।মরা যে প্রণ।লীতে যে শিক্ষ। পাই, তাহ'তে প্রতিদিন 
দেশের নহিত আমদের বিচ্ছেদ ঘটিয়। ক্রমে দেশের ধিরুদ্ধে অমাদের বিদ্রোহ ভাব 

জন্মে। বালাকাল হইতে আমাদের জ্ঞান-০্রম-কল্পনার দ্বারে গোর! সৈন্যের পাহার। 
বসে- আমাদের প্রকৃতির অন্তঃপুরের মধো স্বদেশ লগ্দী প্রবেশ করিতে পান না 

বিদেশ হইতে আনীত যুক্তি, সংশয় প্রভৃতি কতকগুল! কিঞ্কর-কিস্করী দেখানে ভিড় 
করিয়া বেড়ায় ; কিন্ত যন তাহাদের কত্রা হইয়! তাহাদিগকে আপন কল'ণের 
কাজে, একোর মহোতসবে খাট।ইতে পারিজেন, তিনি নাই । তাই আমাদের এমন 

লক্বী-ছ।ড়ী'র দশা, তাই এই ভিক্ষা-বৃত্তি, এই উচ্ছত্লতা। ৩1ই এমন বারব।র 
আড়ম্বর-পূর্ণ অ?তকর্য্যতা, বাক্য ও কর্থে, শিক্ষায় ও বাবহারে তাই পদে পদে 
অসামপরদা। নেই মহালশ্দ্রী যিনি পিভার সহিত পুত্রকে, ভ্রাত।র সহিত ত্র/তাকে, 
নিকটের সহিত দূরকে, অনাগতের সহিত অতীতকে, ভিতরের সহিত বাহরকে অদৃশা 
ধকা-বন্ধনে চিরকাল গ্রাধত করিতেছেন, তাহাকে পথ ছাড়িয়। দাও। তিনি সমস্ত 
জামিতি, বীজগণিত, বারণ, ভূগোল ও অথণপুণ্তকের পর্বব5-দ্প বিদীর্ণ করিয়। 

আযানের হৃদয়ের অন্তঃপুরে তাহার চিরস্তন সিংহ।লনে আসি? বহন--সমন্ত্র শূন্য পূর্ণ 
হইবে, সমস্ত সংশয় দূর হইবে 

কিন্ত আমদের প্রকৃতির দ্বারের কাঁছে এই যে সকল জঞ্জাল জিয়া আছে, যাহাতে 
বাহিরের আলো আম।দের বাহিরেই পড়িয়। থাকে এবং অগুরের ধন আমাদের অন্তরে 

(১) বিগত অগ্রহায়ণ (১৩১২ সাল) মাপের ''নবনূর” পত্েখএই সকল ব্ষিয় 

'মুমলমানের সর্ধবন।4"' শীর্ষক প্রবন্ধে অতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়(ছে। প্রত্যেক 
মুসলম!নের এ প্রবন্ধটি পাঠ কর! কর্তব্য | 
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প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার মধা দিয়! পথ করিবে কে? প্রতিদিন প্রহসন ও 
|পরিণামের বিভীষিকা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কে? 

ভারতবর্ষের একথ।নি প্রকৃত ইতিহাস. এই হান:কর-_এঠ শোকাবহ বিড়ন্ব 
হতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়। 

এই ইতিভাপ যেরাপ লিখিতে হইবে, ততসম্বন্ধে রধীন্্র বাবু বুখন,- 
“বিদেশী বিচারের আদর্শ পরিহার করিয়া শ্রদ্ধার সাহাযো পিতামঠগণের 
অন্তরের মধো প্রবেশ করিঠে হইবে । এই শ্রন্ধা না থাকিলে আমরা তুল 

করিব। কারণ, যে নল আধুনিক বিদেশী সংস্কার মামাদর ঘনে বদ্ধমূল 
চঠয়াছে, তাহাদিগকে সংযত করিয়া না রাখিলে, তাহারা অতান্থ দৌরাত্ম্য 
করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে, জাতি-ভেন । এষ্ট জাতি- 
ভেদের উপর অতান্ত মশ্রদ্ধা থাকিলে ভারতবর্ষের হতিচাস ঠিক ভাবে 
লখ! একেবারেই অসন্ভব হয়। ***তাঠা ছাড়। ইউরোপের 

আদর্শকেই একমাত্র শ্রেঠ আদর্শ কল্পনা করিয়া, তাহারই দিকে দীড়াইয়া 
বিপর্যস্ত দৃরপীক্ষণ 'দয়! ভারতবর্ষকে মতি ক্ষুদ্র করিয়। দেখিলে ভারত- 
বর্ষকে দেখা! হইবে না। *সঞ্গ কেবল বিদেশী বানি বলির দ্বাৰা! কখনও 

শ্ববেশকে বুঝ! যায় না; ইত্যাদি। 

ইংরাছের সম্মোহন-মুলক শিক্ষায় নানা বিষয়েই আমাদগের বুদ্ধি 
'বিকৃত হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ. তাহার “দামা- 
জিক ব্যাথি ও তাহার প্রতীঞার” নামক প্রবন্ধে এ থ্ষিয়ে পিরাছেন,_. 

আনরা প।শ্চাতা শিক্ষালাভ করিম| শ্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাউয়।ছি বলিয়! 

ঘটা করিয়। বক্ত,ত1 করি; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেই চিন্ত। কি খামাদেরই 

চিন্ত।1 আমি রাজ-নীতর সম্পর্ক একেবারে বর্জন করিয়! নিতান্ত একাডেমিক 

অর্থে গ্িজ্ঞানা করিতেছি-প্রবঙ্গের দাহাধো যে হুর্বল মুগ্ধ। তাহার স্বাতঙ্থয 

কোথায়? * * * * আমর! বহমানকালে ষে সর্ববাঙ্গীন শান্তি:ও আরাম উপভোগ 

করিতেছি, সেই অবস্থা কি মনুষ্য, সমাজের পক্ষে ম্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে? 

* » % আমাদের বর্তমান অস্বভ।বিক অবস্থয় আমাদের উদ্দামের নিক্ষলতাহ্ 

হ্বাঙাবিক। * * * বর্তমান কালকে যাহারা জাতীয় জীবনের নবাত্যুদয় কল 

বলিয়। নির্দেশ করেনু, আমি কথনই তাহাদের মতের অনুমোদন করিতে পারি 

নাই, শত শত বৎসরের অঙ্গক।রের পর ধাঁছার! নৃতন জ্যোতির আবির্ভাব 

দ্বেখেন, সাছাদের নেত্রঘয়ের স্বাস্থ্য সন্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে (৮? 

২০ 



৩০৬ দেশের কথ! । 

ইংরাজ শিক্ষকেরা আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন যে, প্রাচা দেশের, 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান নরপাতিগণ চিরকালই স্মেচ্ছাচার 
ছিপেন তাহাদিগের খেয়!লের জন্ত প্রঞ্গা্দিগকে নিরস্তর উৎপীড়ন সহ 
করিতে হইত। রাগ্জার নিকট প্রজার মতামতের কোনও মূলা ছিল না 

প্রজার “ম্বত্ব বা অধিকার? থাঁলয়া কোনও পদার্থ সে কালে ছল ন৷ 

পাশ্চাত্য রাজা-তন্ত্রে এ সকল অনভ্যত। ছিল ন।--অন্ততঃ ইদানীং নাহ 

সেখানে প্রজার মতামত ভিন্ন কোনও কাধ্য হয় না। আমরাও ইহাই প্র 

সতা বলিয় ধরিয়া লইগাছি। আত অর্াদন পুর্বেও ইউরোপীয় রাঞ্জার 
বে প্রজার পারিবারিক সামাজিক ও নৈতিক সমস্ত কার্ষোই অন্যায়রূপে 

হস্তক্ষেপ করিতেন, বজ্জরপন্ধনে তাহাদিগের দেহ ও মনকে বাধতে 
চাহিতেন, ধর্মের বাখা। ও শাস্থের ব্যাথ। রাজাই করিতেন, নীঠির ও 
মুক্তির পন্থ। দেথাহবার আঁধকারও তিনিই শ্বইস্তে রাখিতন, কোনং 

প্রজ! এপকলের বিরুদ্ধে উচাবাচ্য করিলে তাহাকে তুধানলে দগ্ধ হইতে 

হইত, ডাকিপ। ঝলিয়। সন্দেহ হইলে রা[দেণে লক্ষ পক্ষ রমণীকে জঙ্গ- 
সমাধি দ্বান করা হইত, ফোন মনাষা জ্ঞানধিজ্ঞানের নূতন কথ। গ্রচার 

কারণে, তি'ন বাঙ্গার আদেশে 'চঠানলে ভক্মাতৃত হইতেন, রাজ 
লোকের স্বাান চন্তায় বাধ। দন করিতেন_-এসকল কথ| ইউখোপীয 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠে পাঠ করিয়াও আমাদেএ ভ্রান্ত ঘুচিতেছে ন। 
ইউরোপে রাঞ্জা প্রজা॥ সন!তন ছন্দ চাঁলয়াঙ্জে, তজ্জগ্ মুহুমু হু; রাষ্ট্র বপন, 
ঘটিয়াছে। ''পুজ্রবং পালয়েৎ প্রজা” এই নাতি-বাক। পাশ্চাতা দে 

অপারজ্ঞাত ছিল, এখনও রগ্ধাছে। তাহ রাজা প্রজার পিখাদ সে দেখে 

অদ্যাপ থামে নাহ, রাস-শক্তকে খবব কারার জগ্ঠ গ্রজাকুপ এখন€ 

ত্রশীল। রাজ। অত্র্যাচারী (1)391১০0০) ন হইপে এন্প ঘটে না 

নিহি!ল”, সোগ্াপিই, এনাক্উ প্রভৃতি সম্প্রবায়ের উৎপত্তি হয়না 

একথা আমর! সহজে বুঝিতে চাহি ন।। ইংরাজী শিক্ষার মোহ এমন। 

গ্রবণ! প্রাচা ভূশহিরা এ সকল বর্ধ«তার অনুষ্ঠান কখনও করে; 
নাই, সকণ খিষয়ে প্রপ্জার একপ নিগ্র করিখার বানাও কখন" 

তাহাদের মনে উাদত হয় নাই। হিন্দু মুপলমান শীগনে ভারতবারস 
একালের হউরোপীয় প্রজার অপেক্ষ। অধিকতর স্থাতত্ত্-সস্তোগ করি 
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ছে । * বঙ্কিম বাবুও একথ| স্বীকার কিয়া গিয়াছেন। তিনি 

ধলেন,__ 

বহার বিদা। এবং বুদ্ধি আছে, তাঁহাকে যদ্দ বুদ্ধিপাঙ্গনের এলং নিদ্ার ফলোৎ- 
তির সবল না দেও যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অনাচার করা ঈয়। আধুশিক 

উ'রতবর্ষে এরুপ ঘটিতেছে। প্রান ভারতবযে বর্ণ-বৈধম।-গণে ৮51৭ ছিল, কিন্ত 
॥পরিমাণে ছিল না। (ইঈরাংজর অমল আনাদের) জাতীয় সণের কত্তি হঠতেছে 

" বিবিধ প্রণন্ধ ১ম ভাগ 'স্বাধীনত। ও পরাধানা” গ্রপদ্ধ। 

মুসলমান আমলে? এ গিগুকাতর অহাচার” এদেশ চুল না। তথাপি 

আমরা! সেকালের র্ মুসলমংন নরপতিগশতকে 7০২17০06 বা অনাচাগী 

বপিতে শিখিয়াছ। শন-শান্্ের এরূপ অপবাবহার অন্ত কোনও দেশে 

প্ বিদুট হ হয় শা। 

ভারতণাসার শান্ধান্বপারে রাজ-কর পজা-রক্ষণের বেতন ভিন্ন আর 

ছুই নে | কিন্ত রণ ভারে গজার এদও ভুমিকরকে হবার 

-শ্বামিত্ব সম্বন্ধ মাপনার পাপা বলয়া মনে করেন হহলঞ্জে বেমন 

পিজাব “খোবাকী মাত বাদেশভূমির সমস্ত উৎপন্নঠ জামদারের প্রাপ্য 

বলিয়া ধ€| হয়, এখানেও ইতরাজ যেন কুকটা সেইরূপ করেন। 

'স্থণুচ্ছদনা কেদারমাভ্ঃ শল্যবাতি। মুগ | 

এই ভারতীয় নীতি শাহারা বু'ঝন না) দে বন কাঁটিখাআাবাদ করে, 

(মর স্বা'মত্ব ভাহার--রাঞ উহার রক্ষা করিণার জন্ত বেতণ-স্থদপ কর 

[হণ করিবেন, এই তব হংরাঞজ স্বীকার করবেন শা! কাজেই পঙজার 

্ত 'তাহাবা যাহা কিছু করেন, তাহারই জগ্গ নুন নুতন কর মাদার 

করা হইয়! থাকে । এমন কি,রাঞ্সার অণগু-করণীয় ধশ্মাধকরণের-- 

য়-অগ্ঠায় বিচারের কাযোও পতন কর ($ু)ম্প) স্থাপন কর হহসাছে। 

[হারা এক:প ভূমিতে প্রন্গার চিরন্তন স্বত্বপোগ ৪ 0াধ্ধ কর-ভারে 

পরজাকে 'নশ্পেশিত করেন, তীহার। নুলভা ও প্রজাণত্দল, অর ধাহার। 

* এই কথাগুল বিগত ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মানের 'নাহিতা” পত্রে 

পরা ধীনত।' শীর্ষক প্রণদ্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্্রহন্দর [ত্রিধেদী মঠাশর বিশদ ভাবে 

্ঁ উপ্নাছন| থ প্রবট প্রতোক শিক্ষিত যু!কের পাঠ কর! উচিত। দেই সঙ্গে 

উদর বাবু '“দামাঞ্জিক প্রবন্ধ” ও এভ[রতনধের স্বপ্রলন্ধ ইতিহাস” থানিও সকলের 

দবশ্য পঠনীয়। 



ও ৮ দেশের কথ! ! 

এরূপ করেন নাই, তাহারা অসভ্য ও 06500110 যথেচ্ছাচার-পরায়ণ ? 

শব্দ-শা.স্ত্রর অপশ্রয়োগ আর কাহাকে বলে? ফপতঃ মধ্যবুগর পাশ্চাত 

নরপতি দিগের স্বাভাবিক বর্বঞত। ও স্বৈরাচার ই'রাজের! হৃসভ্য হইয়া: 

অন্যাপি সম্পূণ ভাবে পরিশ্যাগ করিতে সমর্থ হদ নাহ । 

ইংরাজ জাতির মৌলি? প্রকাত সন্বন্ধে শীবু্ বিয়চন্্র মজুমদার 1৭ 
এল মহাশয় “ভাএতী” পাতকার শ্রোখণ ১৩১২ সাপ) “হংরাজ-স্থবার্থ । 

দেশের হি৩” প্রবন্ধে পিঝিয়াছেন,_ 

“ইাজের। শ্বভাবতঃ অত্যন্ত দান্তক, এবং পরের গুণ বা নাহাস্ু 

দর্শনে অতাগ্ ভন্ুৎসাহী। একথ| অনেক £₹'বাজই স্বাকার কয় 

থাকেন); ট্রিভেন্সন সাহেবের প্রবন্ধ গ্রন্থে ইহার (বস্তা(রিত আলোচন 

দেখিতে পাই। এই জন্তঠ দেখিতে পাহ যে, যদিও এদেশ ইংরাগে 

তবু এ দেশে গ্রতু-তত্ব অঙ্জান্ত ইউরোপীর জা'তর পণ্ডতরা ঘ. 

উদ্ধার-কিয়াছেন, ইংগাসের] তাহার শঠাংশের একাংশ করেন নাই 
যা্াকে বির ভন্ত বিগালাত ধলে, প্রত্বতত্ব অনুসঙ্গানের জন্য নিঃস্থা' 
অন্থসঙ্গান বলে সে ভাবটি পায়শঃ হংরাজাদগের মধ্য দোখতে পাও 

যায় না। যদ "তুতত (উদ্ধার) করতে গেলে কোনও একটা 

কাধ্যের স্াবিধা হয়, তবে উংরা্ তাহা কাঁরিতে অগ্রসর হন, সঙ্গে সু 

যদি প্রত্ুত ত্বট। ফুটির। ৪ ভালই ।৮ যাহারা মনে করেন, ভারতবাসী 

মঙ্গগের জন্ ইংগাজ এদেশে রেলপথ, টোলগ্রাফ ও ডাকবিভাগ এ 

তির গ্রুধাবস্থা করিয়াছেন, তীাহাদিগের ভ্রান্তি প্রদশন-কল্পে বিজয় ধা 

লিখিয়াছেন,_“এই বিশাল দেশের শাসন এবং রক্ষা-কাধ্যের স্থবিধা! 

জন্য রেল চাই, টেলিগ্রাফ চাই, ডাক বিভাগ চাই। মনে কর, যা। 
আমরা সকলেই হুথিয়সাফর মহিমায় যোগ-বল-সম্পন্ন হইতাম এবং 

ব্যবস্া-গু'ল আমাদের প্রয়োজনে না লাগিত, তাহা হহলেও স্থদৃঢ় £ 

শান্ত-পুর্ণ একচ্ছত্র রাজত্বের জন্য ইংরাজকে (এদেশে) এী গু 

গ্রতিঠিত করিতে হইত। .তোমার আমার সুবিধা সর্ধত্রই এইব! 

গৌপভাবে হইয়! থাকে 1৮ 
এই উক্তির যথার্থ, ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গের নৃত? 

গ্রদেশের অন্তর্গত বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে; 
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খুর্ধ!-শাসন ও অন্যান্য অত্যাচারের স্ময় অনেকের হৃদয়গম হইয়াছে । 

এ সকল স্থানের অত্যাচার-পীড়িত লোকেরা কলিকাতার বন্ধুগণ বা 
উপরিতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীকার-প্রাথী হইয়। তারষোগে যে সংবাদ 
প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, টেলগ্রাফ বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাহ। গ্রহণ 
ও বিলি করিতে সম্মত হন নাই! উহাতে মর্ম পীড়িত হইয়া একজন 
ভদ্রলোক নেই লময়েই সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যে নিজের মনের 

ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন.__ 

“ভারতবাসীর! অর্থ দিয়! কর্তৃপক্ষের যে টোলগ্রাফ, রেল, ট্টামার 
ও ডাক বিভাগের পোষণ করিয়া আদিতেছেন, তাহ! বিপৎকালে 

ভারতবাসীর এককড়ারও উপকারে আপিবার কোন আশ! নাই) তুমি 
ঘোর দুঃখ পড়িয়। তারে সংবাদ দিতে পারিবে না, মারে চড়িতে 

পারিধে না, রেলে যাইতে পারিবে ন। এবং ডাকে পত্র পাঠাইতে পারিবে 

না! সুতরাং আমর। উহার খোরাক যোগাইয়া কেবল ভক্মে দ্বত 

ঢাপিতেছ ! বিদেণার প্রৰন্ত আরাম ভোগ করার বিষময় ফল এক্ষণে 

আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।” 
তাহার পর বিদ্রয় বাবু বলিতেছেন, --বঙ্গদেশে দেখিতে পাই যে, 

অনেক অনাধ। শিম্শ্রেণীর জাতি ব্রাহ্মনাদগকে আদর্শ করিয়! ব্রাঙ্গণ্য 

রীতিনীতি অবলন্থন করিয়াছে । ধোবারাঁও পিধণ-বিবাহ দেয় ন।, এবং 

অণস্থ। ভাল হইলে উহাদের বিধবারা একাদশীও করে। ছোটনাগপুর 

অঞ্চলে এবং অনাধ্য-বনুল্ অন্যান্য স্থানে এখনও অনেক অনার্ধাহদু 

প্রতিবেশীর আচার এবং ধন ধীরে ধারে গ্রহণ করিয়া অল্লাধিক পরিমাণে 
হিন্দু'দগের সহিত অলক্ষ্যে মিলনের উপায় করিতেছে। বঙ্গ প্রভৃতি 
দেশের বিষময় ফল দেখিয়। ইংরেজ সরকার এই মিলনকে প্রার্থনীয় মনে 
করেন না। তাই গ্রত্তত্ব এবং জাতিতত্বের গভীর গবেষণ। প্রদর্শন 

করিয়া, রিজলী এবং গেট দাহেব আদম শ্ুমারির রিপোর্টে আক্ষেপ 

করিয়া বলিয়াছেন__ছায় হায়! অনার্ধ্যের! ভ্রমে পড়িয়া আপন'দের 

জাতীয়ত্ব হারাইতেছে এবং প্রাচীন উত্তিহাদিক নিদর্শন নষ্ট করিতেছে ! 

উহ্থারা যখনদ'লে দলে থ্রীষ্টান হয়, তখন এই মহাতআ্মাদের অশ্রপাত হর 

না) কিন্তু ব্রা্ষণের আদর্শ, শ্বদেশের আদর্শ, গ্রহণ করিলে যত ছঃখের 



৩১৬ দেশের কথ।। 

উদ্রেক হয়) এবং ইতিহাসের কথ! মনে পড়ে! আমাদের দেশের 
নিয়শ্রেণীর লোকের উপর উচ্চ শ্রেণর লোকের প্রভাব যত কম বিস্তৃত 

হয়, ততই তাহা বুটিশসিংহের উদ্দার রাষ্রনীতির অনুকূল হয়। আমরা 
পথও চিনি, ঘাটও চিনি, ইতহানও বু'ঝ, প্রত্ব-তত্বও ঝুঝি, কি বলিব 
মরিয়। আছি ।” 

ইংরাজের ভ্রান্ত-শিক্ষায় আমরা ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ, বাল্য- 

বিবাহ, অবরোধ-গ্রথার কঠোরতা ও ব্রাহ্গণার্দ ২১টি উচ্চ বর্ণের ' 

বিধবাদিগের পুনধিবাহ-নিষেধ গুভৃত প্রথা দেখিয়! এদেশবাসীর ভবি- 

ষ্যৎ উন্নতি 'বিষয়ে এক প্রকার মাশাহীন হুইয়াছি। 1কন্তু মাননীয় 

বিচারপ[ত চন্দাবরকর মহোদয় গত ১৯০৩ সালের সামাজিক সমিতির 

অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,__ 
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উল্লিখিত বাকো যে সকল দের কথা বলা হইয়াছে, হক্গদেশীয় 

সমাজে তাহার একটিও বিছ্ধমান নই ! তি ভনণাশীর জাতীয় 

জীবন আমাদগেরই ভয় নষ্ুভ । ভারতীয় মুসমানসমাজে পরস্পরের 

অন্গ্রহণ এবং বিধবার বিবধাহাদ (ব্যয় কোনও বি'ধ|নযেধ ন। থাকা 

সত্বেও তাহাদিগের জাতীয় জীবনের অধঃপতন ঘটটিয়াছে ফলত ঞজ্ঞান- 

চর্চায় অমনোযোগ, ভোগ-বিলাসে অদ্বিরিক্ত আসক্তি ও রাজনীতিক 

সতর্কতার অভাব গুভৃতি দোষে সকল সমাভেই জাতায় ভীবন হীনগ্তত 
হইয়! থাকে । ভারতবর্ষেও প্রধানত (সই সকল কারণেই জাতীয় জীব- 
নের শক্তি-ক্ষয় ঘটিয়াছে। তাহার উপর আমাদের সামাজক কুসংক্কার- 
সমূহও জাতীয় জীবনের শত্তি-ক্ষয়ে আংশিক সহায়তা 
কন্বীকার করা যায় ন। সন্করবিবাহের গ্রত্ভভূনে যে এ সমাজের উৎকর্ষ- 
লাভ অসম্ভব, বরং তাহাতে ফিরিঙ্গী ও আমেরিকার মিশ্র জাতিরস্তায় 

এদেীয় সমাজের অধাগ!ত তশ্থস্তাবী, তাহ]! হহাজনীষী তুগ্ সিদ্ধ 

দার্শনক স্পেন্সার মহোদয়ের বথায় প্রতপন্ন হয়। গগিত-প্রবরের 
 এ্রতঘবিষয়ক পত্র তাহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে সমস্ত সংবাদ-পঞ্জেই 



সম্মোহন চিত্ত-বিজয়। ৩১১ 

প্রকাশিত হইয়াছে। * এদেশবাসী [হন্দু মুসলমানের সামাজিক 

গ্ররু'ত পাশ্চাত্য্দগের সামাজক প্রকৃতি হইতে সম্পৃণ বিভিন্ন; এই 

কারণে ইউরোপীয় সমাজকে আদর্শ কিয়। সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, 
এদেশবাসীর মঙ্গল-লাভের সম্ভাবন। অতি অল্প। 

*. এহ পত্রের [কয়দংশ এস্থলে উদ্ধত হইল। জ্াপাণী বারণ কাচ: 

কানেকে। মই!শয়ের ওশ্ের উত্তরে স্পেঙ্গার মহে।দয় ১৮৯২ সালের ২৬শে আগ 

তারিখের পত্রে বালয়'ছেন-_ 
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৩১২ দেশের কথ!। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমাদের ম্মরণ রাখা কর্তবা। স্বাধীন 

দেশে সামাজিক রী'তনীতি সংশোধিত ও সংস্কৃত হবার পক্ষে যে সকল 

শক্তি কাধ্য করিতে পারে, পরাধীন দেশে দে সকল শক্ত সম্পূর্ণভাবে 
কাধ্য করিবার সুবিধা পায় না। পরাধীন দেশে সমাজ-হ্বদয়ে একটা 

সংকোচ ও ত্রস্তঙার ভাব সব্বদ। জাগরূক থাকে. এই কারণে সমাজ 
আপনার অস্তনিহত সমপ্ত শান্তকে কার্ধাক্ষেত্রে প্রযুক্ত ৭ বান্ত করিতে 
পারে না।. অভাস্তরীণ বিকৃতি লা ব্যাধর প্রতীক্ষার করিবার ষে 

স্বাভাবিক শক্তি, স্বাধীন ও নুস্থ সমাজে বিদ্ভমান থাকে, তাহাও পরা- 
ধীনতা-পীড়িত সমাজে বিলুপ্ব-প্রায় হইয়া উঠে। পরাধীনতায় সমাজের 

 প্রাণ-শক্তির ক্রমশঃ হাস হয়-মনুষাত্ব সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই 
কারণে একদিকে যেমন উহার সংস্কার চেষ্ট। সম্পূর্ণ ফলপ্রদ্দ হয় না । 

অন্তার্দকে সেইঞ্প নুন কুরীতি-সমূহ উহাতে প্রবেশ-লাত করিবার 

স্থবিধা পায় । আমাদের দেশের উন্নাতশীল সম্প্রদান হইতে, সেই জন্য 

দেশী কুরীতিগুঠল ানরাকৃত হইতে না! হইতে বহুদংখ্যক বৈদেশিক 

কুরীতি উহাতে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে! ফলকথা, পরাধীনতায় যখন 
মনুষাত সঙ্কু'চত হয়, তখন সমাজ উন্নত দশা লাভ করিতে পারে না। 
এরূপ অবস্থায় সামাজিক কুরীতি সংশোধনের জন্ত আতুরিক্ত মাত্রায় 
শক্তি-ক্ষয় না করিয়া, রাজনাতক আন্দোলনের দ্বারা পরাধীনতার বন্ধন 

কিয়ৎপরিমাথে শিথিল করিবার চেষ্টা করিগে অভীষ্ট ফললাভের বিশেষ 
সম্ভাবনা । সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা কখনই নিন্দনীয় নহে, সমাজের সংস্কার- 

চেষ্টায় ধাহারা জীবনপাত করিতেছেন, তীহারিগের সহৃদয়ত। ও স্বদেশ- 

প্রীতি নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়। তথাপি দেশের রাজনীতিক অবস্থার 

সংস্কার অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। এ কথার 

উদ্দাহরণ-স্বরূপে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উল্লেখ করিতে পারা যায়। মহা- 
রাষ্ট্রদেশে একনাথ ও তুকারামের ন্যায় বনুদংখ্যক নাধু পুরুষ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়। সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছিণেন, কিন্তু 
পরাধীনতা-পীড়িত মহারাষ্ট্র সমাজে তাছাদিগের চেষ্টা আশানুরূপ 
সাফল্য লাত করে নাই, বরং তাহাদিগকে এরূপ সাধু চেষ্টার জন্ত যথেষ্ট 
সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হুইয়াছিল। পক্ষান্তরে মহাত্মা শিবা- 
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জার চেষ্টার মহারাষ্্রদেশ যখন পরকীয় দাপত্ব-শৃঙ্ঘন হইতে মুক্তিলাভ 
করিল, তথন হইতে অতি সামান্য চেষ্টায় বা বিন! চেষ্টাতেও অনেক 
বড় বড় সমাজ-স'স্কার সংসাধিত হইয়াছিল। তাহার পর আবার 
কালরুমে যেমন মহারাষ্ট্র দেশের স্বাধীন রাজ-শক্তির ক্ষীণতা ঘটিতে 
লাগিল, তেমনই বহুবিধ সংকীর্ণত। সমাজে গ্রবেশ লাত করিয়। 
অধঃপতনের গতি দ্রুত কারয়া দিল। মহাত্ম। শিবা্গীর ও তৎপরবর্তী 
পেশওয়েদিগের আমলে মহারাষ্ট্র সমাজে সংস্কার কাধ্য কিরূপ অনায়াসে 
সম্পন হইত, এব* এখন উঠার গাত কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে, তাহা 

বোম্বাই ভাঁইকোর্টের ভূতপুর্বব বিচারপতি শ্বনাম-গ্রসিন্ধ কাশীনাথ 
ত্যন্বক তেলঙ্গ মহোদয় ১৮৯২ সালের সেপ্টের ম'সে ডেক্কান কলেজ 
ইঈউনিয়ন সামতিতে পঠিত (16217110870) 1181810]0) 0170101065 

প্রবন্ধে অতি শ্বন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে তেলঙ্গ 
মহাশয় মুক্ত কণে স্বীগার করিয়াছেন যে, মারা ্রদেশ ইংরাজের শাসনা- 

ধীন না হইলে মহা স্টায় সমাজে আরও নানা 1ব্ষয়ে সংস্কার ঘটিতে 
পারিত, মে বষয়ে সন্দেহ নাই । ইংরাজের শাসনে এদেশে শ্বাভাবিক 

নিয়মে সমাজ-স স্কার হওয়া স্থগিত হইয়| গিয়াছে বলিয়াও তিনি নির্দেশ 

করিয়াছেন । ফলতঃ পরাধীনতার আমাদের সমাজ-হৃদয়ে সর্বদ| 

একটা! সঙ্কোচ ও ত্রস্ততার ভাব জাগরূক ন! থাকিলে সমাজ-সংস্কারের 

গতি কখনই এরূপে কুষ্টিত হইত না। এ বিষয়ে শ্বর্গীয় ভূদেব 

মুখোপাধায় মহাশয়ের মতও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল। ( তাহার 

প্ল্বপ্রুগন্ধ ভারতবর্ষের ইতিভান দ্রষ্টবা। ) 
আমরা ঘষে পাশ্চাতা নুতন সভ্যতার মোহে এবপ অন্ধ, হুইয়াছি, 

ভাহার প্ররৃতি সঞ্ধন্ধে কাউণ্ট টলষ্টয় মহোদয়ের মত অনুধাবন 

করিবার যোগ্য । তিনি বলেন, 

« 1 57010] 01909. 0৮119700117 80700611516 0907056 06 চি 
10098105 108256 058160 [07 0076105৩1565 274270421 76605 87019608096 0760 
13996176760 0076 1211%87) 00 061901907), 079: 06160170278) 810 1৫0 7১0 
0০৮ 17319951057 01779 811 00656 2০00131009205 01 9০9-081190 01111520017 
9667) (88150001017 06 08012150062 5055 210 00067 00 511 পে 
98565017017787,  ] দি] 60555 018 675) ৩০167 07 1710) 2) 50 01 10021 
-$010600110, 9117116 ]136706155 0020 ০0. 016 06039017910) 078, 55৪70610015 
06 1)19 1179111001708 15 1705£ 0661) 00951] 8100 1906 101 £০০৭১-- 



৩১৪ দেশের কথা। 

ইতঃপূর্ে [106 ড/০01)061181 061)68 ও 8081 800 [২৮]1- 

£1০0$ 07915 নামক গ্রন্থ হইতে ৭১৭২ পৃষ্ঠে যে উক্তি উদ্দন্ছ করিয়াছি, 
তাতাও এই মঞ্চের পরিপোষক। ফলন্ঃ পাশ্চাতা সাতার অকিঞিৎ- 

করতা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ম হইয়াছে । ভারতর্ষে £ই নব্য 

সভ্যতায় যেরূপ কুফল ফলিয়াছে, তাঁহার বণন। প্রদগে.এলজন সহদয় 

ইংরাজ বলিয়াছেন)-_ 

[61910110070 561611076, 19116 17010 নডা00781 0771৭ 07715107001 05 ))য 
2) 20016171 01৮111821017 11006109006 177012-,555 106৮ রা চাট 107৮৮ 51196 
580০0, 17 5৮০৪0 01 52/77/5771) 10656 ৌান]ন 90190.0701 07611, 06561 
910 1156 79759716%/ 106. ১৫০৭] 0071512৮107 10112114]) 1000)1851715487 
ঠ%171/0/1716 1110% 1176 1101110111000650 10056 07011101185 1769010,6 4০০৫৮ 07 
€1071070115017017 67101 11505167706 0৫611 50271 09201025106 ভাস€না 2062 
0. [0017 0 1100010701010007190106 ভিত 1 000005115 2171267 08 
1701077 177711:27151)) ৮৫৮77647270 70715495 (1 584) 

এই সভাতা বিষে ইউবাশ পর্যন্ত জজ্জারধ। কপ বাখানার 

বাহুল্যে £টবোপে রম্ণীগত্ণর জীপন কিরূপ শোশীয় হইয়া উঠিয়াছে, 
তাহ! ট্টেটেনম্যান সম্পপকের নিয় লথ5 সন্তণ্য হইতে সকলেই হণয়গম 
করিতে প,রিবেন __ | 
106 21601 711 সানা শা) (টার 7» 91টি 00) খে সিগেগাতো ০0, 

£০ ০০ 10019 06 ৬0010100607) 060 0তা 11507097070) 10050 08৮5 
০1 591] 0100100010৮ 1),000700170 ৮1৮৮৭ 270 701১0] 0৯-০-০০1106৮ ৮০ 91 
[0 /0110 1001 1)6671046 10077 2171176-70117৯ 10490 00৮01001901 1১8455 076 
₹/0115 110 110 (17010110)000)05 010৮7500011) 01000092065 ৮7061675005 
98100 ৮৮011 1500৮ 0076 01) 1176 9000৮. 27-৭ ০5. 

পাণ্চাতা সাতার অন্ধকত্ণ কাঁদতে [গিয়। জাপানেও রমণী সমসা। 

এইরূপ গুরুতর ঠইয়া চঠিয়াছে। 
1176 ৮/01151) 1001)161 10 ]18090180186008115 10500051111) 006 080 

[1০001510101 1507006 700 4৯100105010 090৮) 076 010 16631 57171007060 006 
07121 (0 0101) 1101))0 01070 1060711৮ 0107) ১1017 ৮৪50৮০01601) 150790৩ 500005 
09 06070715111 09৮10, /01167205106106600107000) 0100 ৫10000160৮1 ০7701 
876 8017 900 109 ৮], 117 016 1১0619 9007607710 8106 11)6 08055 ৮1১10) 
816 170%/ 507010 ]80710656 ৮/011161] 00 11000 0106 ৮০1 276 01)6 58006 85 (17058 
৫ ০00৫1810177 09010 200. 41006101087 

অতএব তারতবাসীর সময় থাকিতে সাবধান হওয়] উচিত। 

রাজনী!তক উদ্দেশ্রে শট এই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের 

পক্ষে ন্থদেশপ্রীতই একমাত্র মহৌষধ। পাশ্চাত্য সংশ্রবে আমাদিগের 
সমাজশদীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে জাতীয় ৪ নৈতিক অধঃপত্ত- 
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নের বীজ সর্বত্র উপ্ত হইয়াছে, তাহার অনিষ্টকারিতা দুর করিবার পক্ষে 
শ্বক্তাতি-প্রেমই একমাত্র উপায়। 

আমাদের জাতীয় জীবনের যে ম্লোত এখন অল্প বেগে চণ্লয়াছে, সেই শ্রেতে বেগ 

উৎপাদনের জঙ্ক এছরূপ ( দেশীয়) ভাবের উদ্দীপন! প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, 
খ্বজ।তি-পেম ও হদেশ-বাৎসলা সেই উদ্দীপন! প্রঙ্গানে সমর্থ । 'থবং এই হ্বজাতি- 
প্রেম ও হবদেশ-বাৎদল! জন্মাইবার জন্য সমালের সহিত খনিগহার পারচয় হাপন 

আবশ্যক । সম'জের কোথায় কি আছে, সমাজ শরীরের অঙ্গ প্রতাঙ্গ খু 9২1 দেখিতে 
হইবে, কোথ য় করণানা হাড় আছে, কোথায় কর়ট] শিরা তাছে, কোন্ খাতে রক্ত 
চলে, কোন সাযুদিয়। চেগা-শক্তি পরিচালিত হয়, অনুণত্ত ভাবে সন্ধান করিয়! 
দেখিতে হইবে। কোণায় কোন্ ক্ষত আছে, কোথায় কোন্ বণ অছে, তাঠারও 
অনুসন্ধ।ন চাই' কিন্ত বুত্তিগ্র হী মমত্ব-হীন সার্জনের অনুনধ্ধানে চলব না, অন্তরঙ্গ 

আত্মীয়ের মত সককণ সপ্রেম অনুসন্ধান আনশাক। তাহার পর সেই সমাঁজ- 
শরীরের ভ্রণানস্থ। হইতে শৈশব, শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্ৌড দশা, 

সমন্তেরই আনুপুবিশক ধার।পানহুক ভাবে হন্ন তন্ন করিয়। তত্ব লইতে তইবে। 
সমাজের প্রাচীন হতিহ'স যখ।স।ধা তন্ন ম্নকরিহা অনুদন্ধান করতে হইবে। তবেই 
সেই সমঞের প্রতি শ্রদ্ধ। জন্মিবে, শ্রন্ধ। ভরিতে, ভর্তি প্রেমে ও প্রেম শেয পর্যাস্ত 

মহাভাৰে পরণত হহবে। সমাগের যাহ!র। নেতা, যাহার) শািক্ষত, যাহার। জ্ঞানী, 

বাহার! চি&1-পটু, তাহারা নেই মহাভাবের উদ্বোধন কারবেন ও সই মহাভ'বকে 
শিরার শিরায় সঞ্চালিত ও নস যুতে ম্বায়ুতে প্রবাহত কারয়। পিবেন। এই মহা 

ভাবের শ্ষ-স্িলাভে সমাজ-শরীএ কণ্টকিত হইবে, ধমনীতে রক প্রসাহ গ্গে ছুটিবে। 
হৃৎপিণ্ড মুহুমুহু স্পন্দত হতে থাকিবে। নবজীবন সঞ্চ'রে হর্ষে দৃগত অশ্-প্রৰাছে 
বন্য! আমিবে ; সেই বগা-ম্রেতে শিদ্ব বপত্তি কোন্ অকুঃল তাসিধ! যাবে; ইহাই 

আমাদের সামা্িক বাশির চিকিৎস|, ইহাই আমাদের সঞ্ল রেগের একমত গ্রতী- 

কার।-_জ্রীবু্ত রামেন্র১ন্দবত্র-দা প্রণীত ''সাঘাজিক শ্যাধ ও তাহ।র প্রতীকার।, 

কিন্ত দরকারি স্কুল কলেজ প্রবর্তিত শিক্ষ। প্রণাপী আমাদিগের 
কোমলমাত বালকগণের হৃদষে শ্বদেশ-গ্রীতি উৎপন্ন হইবার পক্ষে এক 

প্রধান অন্তরান্ন-স্বরূপ ছইয়াছে। কারণ, বর্তমান শিক্ষা-প্রণাপাতে 

বালকগণের মানাক বৃত্তি-সমুছ স্বাধান ভাবে বিকশিত হইখার ব্জবসর 

প্রাপ্ত হয়ন | দেশের মনীষিগণ বহু দিন হইতে একথ। বুঝিয়াছেন, 
বভদিন হইতে ভারত-সন্তানগণকে জাতীয় ভাবে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা 
করিবার, জল্পনা কল্পনা চলিতেছে । নূতন বিশ্ববিগ্তাগয়-বিধান প্রণীত 
সওয়ার পর হইতে অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, বালঞ্গণের শিক্ষার ব্যবস্থ! 
স্ব-হন্তে গ্রহণ ন। করিলে আর আমাদিগের ভত্রস্থত। নাই । শ্বদেশী 



৬ দোশের কথা 

আন্দোলনে জন সাধারণের হৃদয়ে এই ভাব দৃঢ়ীভূত হইয়াছে । দেশের 
বস্তালয়সমূছের কতৃত-ভার হন্তে থাকায় রাজপুরুষের! ছাত্র-সমাজকে 

লদদেশ-সেবার কার্ধা হইতে বিরত করিবার জন্ত নানা প্রকার অবৈধ 

উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইনেছেন। ইংরাগ্ের প্রবর্তিত সন্মোহন- 
মূলক শিক্ষায় আমর! যে ভ্রান্তিজালে জড়িত তইয়। স্বদেশের প্রতি বিমুখ, 

হইয়াছিলাম, সে ভ্রান্তিজাগ নান। ঘটনা-পরম্পরায় অনা অকস্মাৎ ছিন্ন 

হইবার উপক্রম £ইয়াছে। তাই রাঙপুকষের!প্চক্ষুলজ্জ।* পরি ্ যাগ করিয়। 
আমাদিগের বালকগণেয় হৃদয় হইতে স্বদেশ-ভক্ত ও শ্বজাতি-প্রেমের 

অস্কুর বিনষ্ট করিবার জন্য পণ্ড ধলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এতদিন 
যান! কৌশলে সাধিত হুইতেছিল, তাহার জগ এখন বল-প্রঘোগ বা 
উৎপীড়ন করা হইতেছে । কোনও শিক্ষা বিভাগীয় শ্বেতাগ ইন্স্পেক্টার 
'আদেশ করিয়াছেন, ষে সকল ছাত্র “বন্দে মারম্*” বঝলিতেছে, তাহা- 

দিগকে পাঁচ শতবার করিয়! লিখিয়। দিতে হইবে ষে, “বন্দে ফাতরম্, 
বলা মূর্খতা ও অসভ্যতার কাধ্য” ! ঘে শিক্ষা-প্রণালীর সংঅ্রবে থাকিলে 

বালকদিগকে এইরূপ স্বদেশ-ড্রোহিতা শিক্ষা করিতে হয়, সে শিক্ষা- 

প্রণালীর সহিত বালক্দিগের সংম্রব যত শীঘ্র ছিন্ন হয়, ততই মঙগল। 
ফলত: রাজপুরুষের দিন দিন যেরূপ নীতির অবলম্বন করিতেছেন, 
তাহাতে অচিরাৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্তালয় প্রতিষ্ঠ! দ্বারা আমাদের বালক- 

গণের জাতীয় ভাবে শিক্ষা-লাভের স্থব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে। স্ুথের বিষয়, দেশের নেতৃবৃন্দের এদিকে মনোযোগ 
হইয়াছে । এ সময়ে তাহাদিগকে বিশেষভাবে সায়তা কর! দেশের 

প্রতোক বালকের অভিভাবকের অবশ্ত কর্তব্য । বালকর্দিগকে সরকারি 

বিদ্যালয়ের সংশ্্রব ত্যাগ করাইয়া জাতীয় ভাবে শিক্ষা!-দানের স্থুবাবস্থা 

করিতে না পারিলে, ইংরাজের হ্ৃষ্ট রাজনীতিক কুহেলিক। কথনই 

নষ্ট হইবে না, শ্বদেশ-প্রেমের পবিত্র প্লাবনে সমাজের সমস্ত পাপ ধৌত 
হইযারও সুযোগ ঘটিবে না। যাহার! দেশের মঙ্গল কামন। করেন, 
আপনাদের সন্তান-দিগকে প্ররুত মনুষ্যপদবাচ্য করিতে চাহেন, তাহার! 
কখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠাকার্ষে এব্গ্র +।৬র সাধ্যমত সহায়ত। 

করিতে বিরত হইবেন ন:1% 
সপ্পূর্ণ। 



পরিশিষ্ট । 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। : 

সরকারী মন্তব্য। 
গত ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই সিমল হইতে প্রকাশিত ইত্ডিয়! 

গেজেটে ভারত গবর্ণমেন্ট বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ে তাহাদের নিদারুণ 
সিদ্ধান্তের কথা দেশের জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সরকারী 
মন্তব্যের সারমন্্ব নিয়ে প্রকাশিত হই ল--- | 
_মুখবন্ধে গবর্ণমেপ্ট বলিয়াছেন যে, বহুদিন হইতে এই সুবিশাল 

বঙ্গদেশের শানন-কাধ্য-পরিচালনের অস্থবিধ! সম্বন্ধে নানা আভধোগ 
শ্রবণ করিয়৷ ভারতগবর্ণমেন্ট পূর্ববঙ্গ ও আলাম প্রদেশকে একজন 
স্বতন্ত্র ছোট লাটের অধীন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। কারণ, 
একজন শাসন-কর্তার উপর এতবড় দেশের শানন-ভার থাকায় 
স্থশাননের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। আসামের চা গ্রড়ৃতি ব্যবসায়ের 
উন্নতি-মাধনের জন্যও এ প্রদেশটাকে শ্বতন্ত্র শাসন.কর্তার অধীন 
কর] প্রয়োজনীয় হুইয়৷ পড়িয়াছিল। এই কারণে ১৯০৩ মালের 
ডিসেম্বর মামে ভারত গবণমেণ্ট এট প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাদেশিক 
শাদন-কর্তাদিগের মতামত জানতে চাহেন। তাহাদের প্রকাশিত 
অতিমতের বিশেষ ভাবে আলোচন। করিয়া ও তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 
অনুসন্ধানাদি কার্ধ্য যথোচিত ভাবে সমাধা করিয়া ভারতবর্ধীয় 
গবর্ণমেন্ট আপনাদের পূর্ব প্রস্তাবের কিঞিৎ পরিবর্তন করিয়াছেন । 
তদনুসারে ছোট নাগপুরের বছলাংশ . মধ্য প্রদেশের অন্তভূর্তি 
করিবার ও মান্্রাঙ্দ রদ্দেশের কয়েকটা দ্ধেলা বঙ্গের অধান কারখার 
প্রস্তাব পরিত্যঞ্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত বৈষমোর 
হন্য মান্ত্রান্জের জেলাগুলি মান্দ্রা লাটের আপত্তির জন্য বঙ্গদেশে 
পরিগৃহীত হইল ন1। বাণিজ্য-্্যবসায়ের স্ুবিধা-অনুবিধার কথা 



২ দেশের কথা। 
৫ | 

বিবেচনা করিয়া ছোটনাগপুরের অধিকাংশ বঙ্গদেশেরই অস্ততুক্ত 
রাখিতে হইল । 

ইহার পর সরকারি রেজোলিউশনে বঙ্গ-ভাষা-ভাষীদিগের 
বিচ্ছেদর-সাধনের-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন,_ 
(১) পূর্বে একবার তাহার! চট্টগ্রাম ও আসাম লইয়া একটী স্বতন্ত্র 
নৃতন প্রদেশের সৃষ্টি করিবার কল্পন। করিয়াছিলেন। (২) ইহার পর 
১৯০৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে ঢাক ও ময়মন- 

বিংহ জেলাকেও আসামের অন্তভূর্তি করিবার কথ! লিখিত হইয়াছিল: 
(৩) কিন্ধ এই ছুইটী জেল৷ গ্রহণ করিয়াও নূতন প্রদেশটাকে একজন 
ছোটলাটের অধীনতায় স্থাপনের যোগ্য বুহুৎ করিতে পারা গেল ন1। 
কাজেই রাজপাহী বিভাগকে নৃতন প্রদেশের অন্তভূর্্ত করা স্থির 
হুইল । তথন বড় লাট বাহাদুর ঢাক1, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে বন্ত তা 
কালেই আভাষ দিয়াছিলেন যে, বঙ্গ বিভাগের তদানীন্তন প্রস্তাব 
আপেক্ষাও বৃহত্তর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার কর্তৃপক্ষের সংকল্প 
আছে। এই সময়ে লোকে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহা 
পাঠ করিয়! গবর্ণমেপ্ট লোকের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিশেষ ভাবে 
দৃষ্টি রাখিয়! কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন। 

প্রথমে বঙ্গের ছোটলাট বাহাছুর ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়1, রঙ্গ- 
পুর, পাবনা ও আদাম লইয়া একটি নূতন বিভাগ গঠন করিতে 
বলেন। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেন্ট দেখিলেন যে, ইহাতেও নূতন 
প্রদেশটি আশানুরূপ বড় হয় না। তাই ভারত-গবর্ণমেণ্ট রাজসাহী,. 
দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, ও কুচবিহার রাজ্য নূতন প্রদেশের 
অন্ততূক্ত কর কর্তব্য বলিয়] স্থির করিলেন । 

. এই নুতন বিস্তাগ-কার্য্য বাঙ্গালী জাতির বংশগত, জ্াতি-গত, 
ভাষা-গত.ও ভৌগোলিক বিভাগ-গত সাষগস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
করা হুইয়াছে। ততিন্ন আসামের চা-ধাগানগুলিরও যাহাতে বিশেষ 
উন্নতি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, 
তন প্রদেশের নাম পপূর্ববঙ্গ ও আলাম” লাখ! হইবে। উট্টগ্রাম, 
ঢাকা, .রাজসাহী বিভাগ, পার্ধতা ত্রিপুর! রাজ্য ও আসাম এই 
প্রদেশের অন্তভূক্তি হইবে। চাক] এই প্রদেশের 'রাজধানী ও 
চট্টগ্রাম উহার দ্বিতীয় গ্রধান নগ্রর হইবে। এই প্রদ্দেশের পরিমাণ, 



বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। " তক এ 

৯০৬৫৪ হি ও জন-সংখ্যা ৩ কোটা ১, লক্ষ, টি ইহা- 
দিগের মধ্যে ১ কোটা ৮* লক্ষ মুসলমান ও ১ কোটী. ৩* লক্ষ 
-হিন্দু। নৃতন ছোটলাট বাহাছরের একটী ব্যবস্থাপক সভা ও একটী বোর্ড অব রেবিনিউ থাকিবে । বোর্ডে হুইঘন: মেঘার থাকিবেন। নূতন প্রদেশ কলিকাতা হাইকোর্টেরই অধীন থাকিবে। 
অতঃপর পশ্চিম বঙ্গের পরিমাণ ১,৪৯,৫৮* বর্গ মাইল ও সং খা। | 
€ কোটা ৪০ লক্ষ--তন্মধ্যে ৪ কোটা ২০ লক্ষ হিন্দু হইবে |... 

জন সাধারণে এই প্রস্তাবে যে প্রতিবাদ করিয়াছে, গবরর ছেনা- | 
রেল তাহা বিশেষরগ্রে অবগত আছেন? এই প্রতিবাদের মুলে যে 
ভাবোচ্ছ।াম বিদ্যমান, গবর্ণর জেনারেল তাহা উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা 
করেন না। দেশে দেশে, মানুষে মানুষে এত শীত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া যার যে, দেশ নূতন রকমে ভাগ করিলে এঁ ঘনিষ্ঠতা অঙগু রাখা : 
ছরূচ হইয়া উঠে; এবং এইরূপ খনিষ্টতা বিচ্ছিন্ন. হইলে তাহা বড়ই 
ক্লেশদায়ক ও সাধারণের অগ্রীতিকর হয়। কিন্ত এক গ্রদেশের 
লোকের সহিত্ব ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হুইরে আবার অবিলদ্বেই নূতন . 
প্রদেশবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠত। উৎপর হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা হইতে 
তারত্ স্ববর্ণমেন্ট আশা করেন যে; এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। 
উপসংহারে ভারতগবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন.ধে, এই বিভাগের ফলে 

| রা জাতির উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক । | 

| ক. কোটা বাঙ্গালীর প্রার্থনা, বিফল হুইল | 1. 
সি [&1* কোটি লোক এই, রঙ্গ-বাবচ্ছের রহিত, করিবার জন্য. 

না করিরারুহ কি? এক বেলা না খাটিলে যাহার সমস্ত পরিবার ।. 
অনাহারে প্ুকে, এমন দূর কঘক শ্বদেশ-রক্ষার জন্য অর্থ দিয়াছে, 
কাজ-কর্ ফেলিয়া 'রাখিয়। রাজপুরুষদের নিকটে মনের ' বাখা | 
'ঘানাইবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে, যেখানে সৃভাসমিতি হইয়াছে, মেই- 
খানে উ্দশ্বাসে গমন করিয়াছে। প্র! জাশ! করিঘািল, রাঙ্, ॥ 
পুরুষের! তাহাদের প্রাণের গভীর যাতনা উপলন্ধি কারা বজদেশকে ্  
দুইখণ্ডে বিভাগ করিতে ক্ষান্ত হইবেন। কিছ প্রজার কাতর. 

'প্রীর্ঘনায় লর্ড কর্ন বাস্যার এও, ফেজার কর্ণপাত্ত করা উচিত মনে ্  
করিলেন না।? পুর্বে জমিদারগণ, শঙ শ্রয্লো্তন, শত ভ্বকুটী”: 



৪ দেশের কথা। 

দেখিয়াও তীত হন নাই-তাহাবা জননী জন্মভূমির দেহে ছুরিকাঘাত 
হইবে, ইহা কল্পনা]! করিতে ও শিহুরিয়। উঠিয়াছেন। তাহার! জন্ম- 
ভূমিকে অথও রাখিবার জন্য কুলি মজুরের ন্যায় দদিবারাত্রি খাটিয়া- 
ছেন, ছু হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুরুষের। তাহাদের 
কাতর ক্রদনে কর্ণপাত করিলেন না! 

মান্্রাজের অন্তর্গত গঞ্জাম জেল! ও ভিজিগাপত্বমের দ্রেশীয় রাজ্য- 
সমূহ, বঙ্গের অন্তর্গত কারবার প্রস্তাব হুইয়াছিল। কিন্তু মান্দ্রাজের 
জনসাধারণ তাহাতে তীব্র প্রতিবাদ করেন। মান্দ্রাজের সন্তদ্য় 

গবর্ণর লর্ড এমথিল প্রজ্জার হৃদয়ের বাণ বুঝিতে পারিয়৷ ভারত, 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্থতরাং ভারত 
গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজের অঙ্গচ্ছেদদ করিতে পারেন নাই। মান্রাজের 
গবর্ণর লর্ড কর্জনের একান্ত আজ্ঞাবহ নহেন, সুতরাং লড' কর্জন 
মান্দ্রাজের অঙ্গে চুরি বিদ্ধ করিতে পারিলেন না । 

ছোট নাগপুরের অনেক স্তান মধ্য প্রদ্দেশের অন্তর্গত করিবার 
প্রস্তাব হঈয়াছিল। কিন্তু ছোট নাগপুর কয়লা ও লোহার ব্যবসায়ের 
জন্য প্রপিদ্ধ। কলিকাতার ইংরাজ বণিক গভীর গর্জনে বলিলেন, 
“ছোট নাগপুর বঙ্গের অঙ্গ-চ্যুত হইবে না।”, ল্ কর্জন অমনি সে 
প্রস্তাব পরিহার করিলেন । 

বঙ্গের প্রধান লোকের। বঙ্গের ছোট লাটের নিকট গমন হীন 
বঙ্গদেশকে অক্ষত রাখিবার জনা কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, 

ছোট লাট মুখে কত সহান্ৃভৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহার যে 
আপত্তি আছে, তিনি তাহা স্হন্তেই লিখিয়া লইয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর 
মনের কথা ঝড় লাটকে জানাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু 

ক্ষারাতঃ তিনি বঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর ও বাথরঞ্ জেল! 
আসামের সামিল ধরিতে লর্ড কর্জনকে অনুরোধ করিলেন! 

ছোটলাট যদি আপত্তি করিতেন, তবে লর্ড কর্জন বঙ্গের অঙগচ্ছেদ 
করিতে কখনও সাহসী হইতেন না।: 
88 কোটি বাঙ্গালীর প্রার্থন] উপেক্ষিত হইল। কিন্তু জনকয়েক 
কয়লা বাবসারী ইংরাজের আপত্তিতে ল্ড কর্জন ছোট নাগপুর বঙ্গ- 
দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে স্কাহসী হইলেন ন1। 



বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। . ৫ 

বদেশ ছুই তাগে বিভঞ্ হইল। যাহার! স্বরণাতীত কাল 
হইতে একত্র বাস করিতেছিল, পরস্পরের সুখ ছঃখের. অংশী ছিল, 
পরস্পর প্রেম-সথত্রে আবদ্ধ হইয়া! মহাশক্কতিশালী জাতিতে পরিণত 
হইতেছিল, লর্ড কর্জনের এক কোপে তাহার! ছিন্ন ভিন্ন হইতে 
চলিল : ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়া- 
থালি, ত্রিপুরা রাজসাহী রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, 
জলপাই গুড়ি, মালদুহ ও বন্ধের গৌরব স্বাধীন ত্রিপুরা! রাজ্য নুতন 
প্রদেশের অন্তর্গত হইবে । খান বাঙ্গালায় কেবল ২৪ পরগ্রণা, নদীয়া, 
মুর্শিদাবাদ, যশোহর. খুলনা, বর্ধমান, হুগলি) হাবড়া) মেদিনীপুর, 

বাঁরভূম জেল। ও কুচবিহার রাজ্য থাকিবে। ৰ 

ভাই ঠাই ঠাই। 
বড়লাট লর্ড কঞ্উন বাহাদুর ভারত গবর্ণমেন্টের মন্তব্য-পন্ে 

বলিয়াছেন, যে বঙ্গদেশের ন্যায় অষ্টকোটা-জনপুর্ণ বিশাল দেশ এক- 
জন শাসন-কর্তার অধীন থাকিলে শাসন-কাধ্যের বড় অন্থবিধ! হয়, 

একজন শাসন কর্তার পক্ষে এত বড় দেশ-শাসন কর] বড়ই কষ্টসাধ্য 
হইয়। উঠে। তাই বঙ্গদেশের বিভাগ করিয়া উহার একাংশ একজন 
নৃতন শাসন কর্তার অধীন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। 
বঙ্গদেশের বিভাগ না করিয়া এন্যরূপে বদি শাসন-শুঙ্খল। বিধান 

কর! সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ কখনও বঙ্ধদেশকে বিভক্ত 
করিয়। প্রকৃতিপু্জের হৃদয়ে গীড়াদান করিতেন না, একথা বলিতেও, 
তিনি বিস্বাত হন নাই। ফলতঃ গবর্ণমেন্ট যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! 
যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমর] মনে করিতে পারিতাম যে, 
কর্তৃপক্ষ নিতান্ত নিরুপায় হুইয়াই এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-কার্ষ্য হস্তক্ষেপ 

করিয়ছেন। কিন্ত গবর্ণমেন্টের প্রদণিত হেতুবাদ কি সতা? | 
আমর! তকচ্ছিলে না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম যে, বঙ্গেশ্বরের 

গুরুভার লাঘব করিবার জন্য বঙ্গের অঙচ্ছেদ করা নিতান্তই আব- 
শ্যক হইয়া পড়িয়াছিল; ৩ কোটা ১* লক্ষ নব্মারীর শাদনভার 
অপরের হস্তে অর্গণ-করা বিশেষ আবশ্যক হইয়] উঠিয়াছ্থিল: । কিন্তু 
জিড্তাসা করি, ২ কোটী ৩৩1* লক্ষ বেহারী, ৪৯.লক্ষ ছোটনাগপুরী 
ও প্রার ৭৫. লক্ষ উত্কলবাসীকে লইয়া, একটা, ৩॥৯ কোটী জনপূর্ণ 



৬ | দেশের কথ]। 

গ্রদ্েশের সৃট্ি করা হইল না কেন? ৩ কোটী ১৭ লক্ষ লোক লইয় 
“পূর্ববঙ্গ ও আদাম প্রদেশের” সৃষ্টি না করিয়। কর্তৃপক্ষ ৩, কোটা 
জনসমন্থিত “বেহার ও উড়িযা1”” নামে নূতন প্রদেশের স্থষ্টি করিলেন 
নাকেন? বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগকে পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম 
প্রদেশের সহিত পূর্ববৎ সম্মিলিত রাখিয়া উহাকে “বঙ্গদেশ ও 
আলাম নামে অভিহিত করিলে কি ক্ষতি হইত? যখন ভিজিগা- 
পশম ও গঞ্জাম প্রদেশকে তাষ| ও জাতিগত সামঞ্যসার দোহাই দিয় . 

মানা গ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল না, যখন ছোটনাগপুরের ৃ 
৫টি দেশীয় রাজ্য ভাষা-গরত এঁক্যের জন্য মধ্যপ্রদেশের অন্তভূক্তি 
হইল, সম্বলপুর, বামড়া, কালাহাণডি প্রভৃতি প্রদেশ উড়িষ্যা প্রদেশের . 
সহিত সশ্বিলিত কর হইল. তখন বঙ্গভাষাঁঁভাষী লোকদ্দিগকে 
একত্র ও একজন লাটের শাসনাধীন রাখ! হইল না কেন? উত্তরে 
গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, 1১৮ ঘ০০]] 7981৩ 00৩ [)1:0511)09 

00155792117 01100010181, অর্থাৎ মেরূপ ব্যবস্থা কাহারও (কোনও 

বিবিলিয়ানেরই) প্রীতিপ্রদ হইত না! স্বতরাং বঙ্গের লক্ষ লক্ষ 
প্রজার মত পদদলিত হইল 

পাঠক ব্যাপারটা! বুঝুন। বর্তমান বঙগদেশের লোকসংখ্যা প্রায় 
৮ কোটা; ইহার মধ্যে ৪ কোটা ২৮ লক্ষ জনের মাতৃভাষা বাঙ্গাল) 
২ কোটী ৩৩।* লক্ষ জনের মাতৃভাষ৷ বেহারা হিন্দী ; অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ 
জন উড়িয়া ভাষায় কথা কহে। বড়লাট বাহাছবর ৪ কোটা ২৮ লক্ষ 
বঙ্গভাষা-ভাষীর মধ্ে ১ কোটা ৭ং লক্ষ বাঙ্গালীকে উড়িয়া ও বেহারী- 
দবিগের সহিত রাখিয়া অবশিষ্ট ২ কোটী ৪৬ লক্ষ বাঙ্গালীকে আসাম- 
বাদীর সহিত সংমিলিত করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই আদেশ 
অনুসারে, বাঙ্গাল যাহাদিগের মাতভাষা, এমন ১৪টি জেল। ও একটি 

. দেশীয় রাজোর অধিবাসীদ্দিগকে আদামীদের. সহিত এবং দশটি 
জেলার ও একটি দেশীয় রাজ্যের লোককে, উড়িগা ও বেহারীদিগের 
রহিত সম্মিলিত হইতে হুইবে। হ্থৃতরাং পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের 
মধ্যে এতদিন যে সামান্য পার্থক্য ছিল, এবং যে পার্থক্য একত্র 
অবস্থান ও জ্ঞানের চর্চাহেতু দিন ফরিন হাস পাইতেছিল, তাহা 
অতঃপর বর্ধিত ও স্থারী হইবে, সন্েয্বনাই |... ২... 
. সেইবপ, এতদিন. হিন্দু ও" সুমলমান: এক ছিল ও তাহা নূতন 



বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে। * : ৭ 

ব্যবস্থায় পরম্পরের নিকট হইতে বিদ্িনন বা পক্ষিন বঙ্গে ৪ 
কোটী ২০ লক্ষ হিন্দু ও ৯* লক্ষ মুসলমান এবং পূর্বববঙ্গে ১ কোটি 
২* লক্ষ হিন্দু ও ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুমলমান হইল । বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 
করিয়! কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু-প্রধান ও পূর্ববঙ্গকে মুসলমান- 
প্রধান করিয়! তুলিলেন। ফলকথা, যে দিক দিয়াই দেখি, বাঙ্গালা 
প্রেসিডেম্পিকে বিভক্ত করা অপেক্ষা বাঞ্গালী জাতির ব্যবচ্ছেদ: 
করাই কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে । 
সুতরাং দেশের বিশালতায় বা জন-সংখ্যার আধিক্যে শাসনের ব্যাঘাত, 
ঘটিতেছিল,__-একথা৷ বল! অপেক্ষ। বাঙ্গালী জাতির এ্ক্য-বলই কর্তৃ- 
পক্ষের চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, বলিতে হইবে। তাই, স্ুচতুর গবর্ণমেন্ট 
বঙ্গবিভাগের নামে বঙ্গভাষা-ভাষী একতা-সম্পন্ন বাঙ্গালী জাতিকে 
দ্বিখণ্ড করিলেন। 

ভারত গবর্ণমেপ্ট বলিয়াছেন,--ইদানীং বঙ্গেশ্বরের কার্্যপ্তার 
অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। এ কণা! আংশিক সত্য হইলেও বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সম্ভার কার্ধা বুদ্ধি পায় নাই! বঙ্গের হাইকোর্ট কার্ধ্য- 
বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কোনরূপ অভিযোগ করিতেছেন না, অন্ততঃ 
তাহার! দ্বিতীয় হাইকোর্ট-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন। রেভিনিউ 
বোর্ড সমগ্র বঙ্গের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্ষ-পরিচালনে অশক্ত হইয়াছেন 

বলিয়াও শুনিতে পাওয় ধাইতেছে না। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার 
মহোদরও শিক্ষা-বিভাগের কার্ধ্য-পরিচালন-বিষয়ে স্বীয় অসামর্থ্য 
জ্ঞাপন করেন নাই। পুলিশের ইনন্পেক্টার জেনারেল মঙ্গুষ্যের 
লাধ্যাতীত কাধ্য করিতে হইতেছে বণিয়াও অভিযোগ করিতে-. 
ছেন না। ইনম্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্রেশনকে প্রতি বৎসর. 
গবর্ণমেন্টের নিকট স্বীয় কার্ধেযর রিপোর্ট দাখিল করিতে হয় না বটে) 
কিন্ত তিনিও সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়। কাতর হইয়া পড়িয়াছেন 
বলিপ1 কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। ততিন্ন কারাগার 
সমূছ্ের ইনস্পেক্টার জেনারেল এবং হাসপাতাল সমূহের ইনন্েক্টার 
জেনারেলদিগের সম্বন্ধে এ প্রকার কথা বলা! যাইতে পারে। সুতরাং, 

দেখা যাইর্ডেছে। বঙ্গীয় রাজপুরুয়দিগের, মধ্যে এক. ছোটলাট ভিন্ন 

আর' কেহই 'কার্ধ্যতার. বৃদ্ধির অভিযোগ ক রতেছেন না। কিন্তু 



৮ দেশের কথা । 

সবাহার একজনের কাধ্যভার লঘূ করিবার জনা বঙ্গদেশকে দ্বিধা 
বিভক্ত করিবার প্রয়োজন কি? ছেশটলাট বাহাছুরের কার্ধো সাহাষা 
করিবার জন্য একজন ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত করলেই ত কার্ধ্য চলিতে 
পারিত ? সংপ্রতি বঙ্গদেশ যেরপে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে শাদন 

কাধ্যের জন্য বৎসরে অনুন ১২।০ লক্ষ টাক! অধিক ব্যয় পড়িবে, 
কিন্ত একজন ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ষ করিলে বার্ষিক.১লক্ষ ২* হাজার 
টাক অধিক ব্যয় করিলেই নির্ধপ্নে নকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। 
বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় বঙ্গদেশে একজন গবর্ণর নিযুক্ত করিলেও 
বর্তমান ব্যবস্থার অপেক্ষা বৎসরে ৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কম বায়ে 
কার্ধযসিদ্ধি হইতে পারিত। ব্ঙ্গবাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সকল 
প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছে, কিন্তু লর্ড কর্ন ও ভারত সচিব বুডরিক 
তাহাদের কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গদেশের বিভাগ 
করিবারই আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাদিগের এই প্রকার 

'ক্াবহারের মন্ান্তধাবন করিলে সহজেই মনে হয় যে. শাপনকার্ষের 

শৃঙ্খল1-বিধান বা ছোটলাটের কার্ধ্যভার-লাঘব বঙ্গ-বাবচ্ছেদের মূল 
উদ্দেশ্য নহে; বাঙ্গালীকে বিভক্ত করিয়৷ তাহাদের শক্তি খর্ব করাই 
কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত। 

 অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম । 

এই বাঙ্গালী জাতির অঙ্গচ্চেদের পরিণাম চিন্তা করিলে, আমা. 
দিগকে অবসন্ন হইতে হয়। প্রথমতঃ পশ্চিম বঙ্গব1সীর ক্ষতির কথাই 
বলিতেছি। বিহার ও উড়িষা! প্রদেশে কতৃপক্ষ বাঙ্গালীকে চাকরি 
দিতে অনেক দিন হইতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এখন পূর্ব্ব- 
বঙ্গ হ্িচ্ছিন্ন হওয়ায় পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীরা আর প্রেধিডেলী 
বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগের বাহিরে কোথাও চাকরি পাইবে না। 
বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় পশ্চিম-বঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা অত:পর 
হাঁস পাইবে, বেহারী ও ছোটনাগপুরের সদস্য-সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইবে। 
এতদিন পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ. ও ধনশালী জমিদার- 
সম্প্রদায়ের সাহাযো পশ্চিম: বঙ্গবামী ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের 
স্বার্থ-রঙ্গার চেষ্ট! করিতেন । এখন টা মে নিবাস হার না 
বঞ্চিত হুইঙগেন। ..:. 7, .. 



বঙ্গের অচ্ছেদ। -. . . ৯ 
পুর্ব ও উত্তর বঙ্গের বাবসারীদিগেক্স সাহায্যে কলিকাতা বাণিজ্য 

আর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না। চট্টগ্রাম বাণিজ্য ব্যবসায়ের 
কেন্রস্থল হঈলে কলিকাতার মারওয়াড়ী, মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দু 
ব্যবসার়িগণের অবনতি আরস্ত হইবে। নূতন প্রদেশে নৃতন হাই: 
কোর্ট বা চীফকোর্ট হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগেরও মংখ্যা 
ও ক্ষমতা কালক্রমে হাস পাইবে । হাইকোর্টের ক্ষমতাহ্াসের 
সহিত শাসনবিভাগের জুলুম বাড়িবে । কলিকাতা আর সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতির বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন বাক্তিদিগের সম্মিলন-ক্ষেত্র থাকিবে না। 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গের গ্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সম্মিলন অত€পর নৃত্তন 

প্রদেশের রাজধানীতেই হইবে । আমরাও তীহাদিগের সাহচর্যা ও 
সহায়ত! হইতে ক্রমে বঞ্চিত হইব। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্যের সামান্য 

ক্ষতি সংঘটিত হইবে ন|। 
* নূতন রাজধানীতে স্কুল কলেজের সংখা। যেমন বাড়িবে, দি 
কলিকাতায় কলেছ ও ছাত্রের সংখ্যা কম হুইবে। পূর্ব-বঙ্গের 
জমীদারগণ কলিকাতা! ছাড়িয়৷ নূতন প্রদেশের রাজধানীতে গিয়! বাস 
করিবেন অনেক জমিদারের পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্ষে-উভয়ত্রই 

জমিদারী আছে। তীহাদ্দিগকে উভয় রাজধানীতে আবাস-স্থান- 
নির্মাণ কগিতে হইবে, সরকারি চাদার খাতায় উভয় প্রদেশে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে অর্থদান করিতে হইবে । কলিকাতার উন্নতি সাধন বিষ- 
য়ক ষে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহ ধার্য্যে পরিণত হইলে অনেক 

বাঙ্গালীকেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইবে ' ফলে, কলিকাতায় 
বাঙ্গালীর প্রাধান্য লোপ পাইবে। তত্িনন বঙ্গের প্রায় অর্ধেক 
লোক-সংখা। নূতন গ্রদেশেব অন্তভূক্ি হইবে, কিন্তু বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের 
ব্যয় তদন্থুপাতে ভাস পাইবে ন।-- শুলিতে ছি, চতুর্থাংশ. মাত্র কমিবে।. 
কাজেই রাজ-কার্ধ্য পরিচালনের বায় আমাদিগকে পুর্ধের অপেক্ষা 
অধিক: পরিমাণে বহন করিতে হইবে। . সভরাং, প্রজার টার 

| বাড়িকে একথা বলাই বাছুল্য। 8 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গবা্মীদিগকেও ই নকল হবিবা ভোর করিতে 

হইবে, রং বেখানকার শাদন-ব্যয় অতিরিক্ক মাত্রার, বৃদ্ধি পাইবে ও. 

লেই সনে এভীকুজ, হুর্বহ করভারে গ্রপীজিত, ছুইবে। অন্যন্য 
অনুবিধা ও ক্তিও, সামান্য নহে. নুতন, আদেশে বে. ছোট লাটের, 



৯ দেশের কথা । 

ব্যবস্থাপক নত হইবে, তাহার সভাগণ গবর্ণমেন্টের দ্বারা মনোনীত 
হইবেন, অথবা জন-সাধারণ নির্বাচনের অধিকার পাইবে তাহ! 
এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে নূতন প্রদেশে একটা নূতন 
রাজধানী নির্মাণ করিতে, ছোট লাটের প্রাসাদ ও আফিন প্রভৃতি 
তৈয়ার করিতে ১৪।১৫ কোটী টাকার কম ব্যয় হইবে না. ইহ 
সুনিশ্চিত। এই ১৪ কোটা টাকা যে নূতন প্রদেশের লোকদিগের 
নিকট হইতেই আদায় কর1 হইবে ) তাহ! বলাই বাহুল্য।: 

_ ছোটলাট ও তাহার সেক্রেটারীদিগের বেতন ইত্যাদির জন্য 
বৎসরে ১২ লক্ষ টাকার কম কখনও ব্যয় হইবেনা। সমস্ত বঙ্গের 
৭0০ কোটা লোকে এতদিন যে ব্যয় বহন করিত, নূতন প্রদেশের 
৩ কোটী ১০ লক্ষ লোককে এখন সেই ব্যয়-বহুন করিতে হইবে। এই 
ব্যয়-ভারে কি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসাম নিপ্পেষিত হইবে না? 
_. নুতন প্রদেশে কলিকাতার ন্যায় মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি 
কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ. পুষা ক্ষ কলেজ এবং মিশনারী ও 
হ্বাধীন কলেজসমূহের মত বিদ্যালয়-নিম্্াণ করা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার 
বলিয়৷ অসম্ভব হইবে। সুতরাং নৃত্তন প্রদেশবাসীর শিক্ষার অবনতি 
অনিবার্য । নূতন প্রদেশের ছোটলাটের জন্য দৈন্য রাখিতে হইবে, 

স্থতরাং সৈন্যাবাস-নিম্নাণ করিতেও স্বতন্ত্র খরচ পড়িবে । ইহাতেও 
অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে । এই নকল কাজে বহু অর্থ ব্যযিত 

হইলে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজকোধ হইতে বেশী অর্থব্যয় 
কর সম্ভবপর হইবে ন1! 

ফলতঃ এই বঙ্গ-বাবচ্ছেদেরে ফলে বাঙ্গালী জাতি বিতক্ত, ছূর্বল ও 
কর-ভারে, প্রপীড়িত হুইয়! ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে অগ্রদূর হইতে থাকিবে। 
তাই আমরা বঙ্গ-বিভাগে এরূপ প্রাণপণে প্রতিবাদ করিতেছি। 
'শাসন-কাধ্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের ব্যবচ্ছেদ করা হয় নাই। 
রর শা জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানই রাজপুকষদের উদদে্জ ॥  "% 

রঃ রাজপুরুষদিগের কুটিল 
.. বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে 4কেটসম্যান” ম্পা্ক একটা অতি হুর 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধের একন্বলে' কর্তৃপক্ষের 
'উদেন্ত সন্ধে তিনি বলিয়াছেন”. 
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“অর্থাৎ বঙ্গের অঙচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, (১) বাঙ্গালী জাতির সমবেত 
শক্তিকে নষ্ট করা, (২) কলিকাতার রাজনীতিক প্রাধানোর উচ্ছেদ-সাধন কর (9 
পুবববঙ্গের মুসলমান শক্তির পুষ্টি সাধন কর1। মুসলমান শক্তির পুষ্টি সাধিত হইলে 
তাহ। শিক্ষিত হিন্দু'সন্প্রদায়ের দ্রুতবর্ধন-শীল শক্তিকে বাধা দান করিবে বলিয়। 
কর্তৃপক্ষ আশ! করেন ।” রঃ রর 

পাঠক ! ওরিয়েন্টাল ডিপ্লোম্যাসী বা প্রাচা' কুটিলতার নিন্দাকারী 
লড' কর্জনের বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহ! একজন 

। এংগ্লোউত্ডিয়ান সম্পাদকের মুখেই শুনিলেন। এখন একবার শ্রীমুখের 
বাণী শ্রবণ করুন। বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে যে সকল দরকারি কাগঞপত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লর্ড কর্জনের গবর্ণমেণ্ট একস্থলে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন... 
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লর্ড কর্জীনের এই কৌশলময়ী উক্তির সরল বাঙ্গালায় অর্থ এই. 
যে”কলিকাতার ন্যায় কোনও কেন্ত স্থানের স্বল্প-সংখ্যক শিক্ষিত, 

ব্যক্তির মতানুসারে যদি সমগ্র বঙ্গের লোকে চলে, তবে তাহার.ফল, 

কখনই বঙ্গদেশের ও বাঙ্গাল। জাতির পক্ষে শুকর হইবে না এক 
মত্তে সকলে ন! চলিয়া সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকে ভিন্ন ভিন্ন 

পথে গমন করিলে-যাহাতে একভাযাতাষী লোকের মধো নানা মুনির 
নালামত্ব-ঘটিবার সুযোগ বৃদ্ধি পার, দিকলেই স্ব স্ব প্রধান ভাবে চলে, 
নকলের আকাঁওফ1.ও আদর্শ, একবিধ না হই যাহাতে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
প্রকার হর; তাহার ব্যবস্থা করাই গবর্ণষেক্ট “নর্বপ্রকাষে বাঞ্ছনীয় 



৯২ | - দের কথা। 

দি মনে করেন। বঙ্গে অধুনা যেরূপ কা দেখ! নিহিত 
তাহাতে সমাজে স্বতন্ত্র ভাবের ও মতের ক্ষর্তি ঘটিতে পাইতেছে 
না। এরূপ এঁক্য কর্তপক্ষ দূষণীয় বলিয়! মনে করেন | 

ইহা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর কি হইতে 
পারে? কিন্তু এইথানেই রাজপুরুষদিগের ক্ুরতার শেষ হয় নাই । 
আাতীর মহাসমিতর গত একবিংশ অধিবেশনের, সভাপতি যথার্থই 
বলিয়াছেন, এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে লর্ড কজ্জন যেবপ ব্যবহার, 
করছেন, তাহাতে ধার ও সংষতভাবে তাঁহার কার্যের সমালোচন! 
করা বাঁয় না। : পূর্বে কুদ্রতাবে যে ব্যবচ্ছেদের করনা হইয়াছিল, তাহা 
তিনি প্রকাশ করিলে দেশে ভীবণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে 

ভীত হই তিনি তাহার শেষের সিদ্ধাত্ত, সমগ্র পূর্ব বঙ্গের বাবচ্ছেদের 
সন্কল্প আদৌ প্রকাশ করিলেন না। এক বৎসরের 'অধিককাল এ 

বিষয়ে উচয বাচা ছিল না, কিন্তু গোপনে গোপনে কার্য চলিতেছিল। 

জনরব উঠিল, বাবচ্ছেদের সংকল্প পরিতাক্ত হইয়াছে । সে বিষয়ে লড 
কজ্জন কোনও প্রাতবাদ করিলেন না। শেষে ভারত-সচিবের 
অনুমোদন লাভ করিয়।! মিমল। হইতে সহস! ব্যবচ্ছেদের কথ! প্রকাশ 

করিলেন। "পরে হঠাৎ তিনি পদত্যাগ করিলেন। ইহাতে লোকে 
ভাবিল ও সম্বন্ধে আর কিছু হইবে না-কারণ তৎপূর্্বে ভারতমচিব 
পালমেন্টে ব্যবচ্ছেদ সক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে স্বীকার 
করিয়াছিলেন; স্তুতরাং পলাঁমেণ্টে আলোচনার পূর্বে কিছু হুইবে না, 
ইহাই লোকে বুঝিল । বস্ততঃ পদত্যাগ করিবার পর লর্ড মিণ্টোর 
উপর এ বিষয়ের বিবেচনা! করিবার ভার দেওয়াই লর্ড কর্জনের 
উচিত ছিল। যুবরাজের ভারতে আগমনের মময় যাহাতে একটা 
সমগ্র প্রদেশের লোক শোকে মৃহ্যমান না হয়, তাহা করাও তাহার 
উচিত ছিল। কিন্তু লর্ড” কর্জনের সে স্থমতি হইল না। তিনি 
জেদের বশবর্তী হইয়া গত ১৯৫ সালের ৯৬ই ৮১১ বানী 
মন্তকে বজ্ঘাত কা ৃ এ 

 মু্ললমান সমাজের ্ ষতি। 

রী জড় কঞ্জানেয় এই ব্যবস্থায় সুলমানবিগের ফি থবিধা হইল 
'বজি জারা হনে করিনা) কারথ, এক; হিন “সমগ্র বাজারার 
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দধিবানীদিগের মধো প্রায় এক তৃতীয়াংশ. মুমলমান ছিল। : হি | 
[জীয় গবর্ণমেন্ট মুমলমানদিগের দামাদ্রিক কোন রীতি নীতিতে. 
স্তক্ষেপ করিবার চেষ্ট1 করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার এক 'ছু্ী, 
াংশ অধিবাসী-_অর্থাৎ আড়াই কোটা বাঙ্গালী মুপলমান সেই কাঁর্ধ্যের 
প্রতিবাদ করিত। ন্বত্তরাং আড়াই কোটা মুসলমান অধিবাসীর . 
বরক্তিকর কোন কার্ধ্য হ্তক্ষেপ করিবার পূর্বে গবর্ণমেন্টকে একটু 
টতস্ততঃ করিতে হইত । কিন্তু এখন পশ্চিম বঙ্গের ৫লক্ষ মুসলমানকে 
বেশ্বর গ্রাহ্যও করিবেন না । সাড়ে চারি কোটা অধিবানীর নধ্যে 
পঞ্চাশ লক্ষ মুমলমান কোথায় নগণ্য হই] পড়িয়া থাকিবে। 

যে কারণে পশ্চিম বঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট মুসলমানগণ অগ্রাগ্য 
ইইবে, অবিকল সেই কারণে পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট পুর্বববঙ্গের 
ছি অধিবাসীরা নগণ্য হইবে। পূর্ববলের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে 
ইনুর ২ ষংখ্য। অর্দেকের অপেক্ষ। অল্প হওয়াতে রাজপুরুষগণ তাহা- 
থকে গ্াক্য করিবেন না। ফলতঃ বাজ।লার হিন্দু মুদলমানকে পৃথক্ 
করিয়। দেওয়াতে .ক্ষমত-প্রিয় রাজপুকষদিগের যথেচ্ছাচার-প্রবৃত্তি 
পরিপূর্ণ করিবার যথেষ্ট স্থযোগ উপস্থিত হইবে। কাহারও 
কাহারও ধারণ। যে. বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায় মুসলমানদিগের পক্ষে 
ভালই হইয়াছে । কারণ, তাহাতে পূর্ববঙ্গে মুদলমানের সংখ্যা অধিক 
এবং, মু্লমানের পক্ষে রাজকার্ধয-লাতের কিছু সুবিধা হইয়াছে, 
কিন্ত এখনও পূর্ববঙ্গে মুলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা আধকই 
আছে। তথাপি পূর্ববঙ্গের রাজকার্যে হিন্দুর. সংখ্যাই আঁধক। 
ফলকথা, যোগ্যতা লাভ না. করিলে রি সরকারা চাকরি পাইতে, 

পারে ন।। 
মুসলমান সমাজের মধ্যে ইদানীং ষে ষ বিদযাচর্চার আদ্র হইতেছে, 

তাহ। পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গেই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত 
হয়।.. পূর্ব বঙ্গে মুনলমানগণ মংখ্যায় অধিক হইলেও..পশ্চিম বঙ্গের 
মুসলমানগণ বিদায় ও জ্ঞানাহুশীলনে সমধিক: আগ্রহ সম্পন। 
এক্ষণে. পশ্চিমবঙ্গ. হইতে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছি্ন করাতে পুর্বাবঙ্গের 
মুদলমানসমাজে শিক্ষার অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় হইবে 1 'অল্লমংখ্যক 
'শিক্ষিত--সুমলমাঙমর: উগ্র. বহুসংখ্যক অশিক্ষিত মুনলয়ানের উন্নতি 

_বাধনের ভার পিত্ত হইবে) এখন কয়েক সহম শিক্ষিত, মুসলমানের: 



১৪ দেশের কথা। | 

পক্ষে যা] গুরুতর ভার বলিয়া মনে বারতা যারা? কয়েক 
শত ব্যক্তিকে সেই ভার বহন করিতে হুইবে। সুতরাং অতঃপর 
যুনলমান সমাজের উন্নতির গতি অপেক্ষাকৃত মৃছ হইবে। শতাধিক 
বর্ষের চেষ্টার পর পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানগণ 'বিদ্যাচর্চায় কিছু উন্নতি 
সাধনে সমর্থ হইয়াছেন; সেই শিক্ষিত মুসলমানদিগের সাহাষ্য লাভ 
করায় পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানদিগের উন্নতির পথ ধতটুকু স্থগম 
ইরা! আমিতেছিল, তাহা! অতঃপর রাজপুরুষদিগের অন্কুগ্র্থে বহু, 
কালের জন্য কণ্টকিত হইল। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণের উন্নতি- 
নাধনের জন্য আবার একশত বৎসর সময় লাগিবে। 
শিক্ষিত মুনলমান-সমাজের সুখপত্র নবনূরে? (১৩১২ সালের আগ্িন 
সাসের সংখ্যার, মৌলবী একিন উদ্দীন আহম্মদ বি এ, মহাশয় এই' 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে,_-বহুদিনের চেষ্টার. পর সমস্ত বঙগদেশের 
মুসলমানগণ সংপ্রতি ছুই এক বৎসর হইতে একমত হইতে আস্ত 
'করিয়াছেন। রাজনীতিক পথে কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার 
ইঈতিকত্তব্যত! অল্পদ্দিন হইল, নিদ্ধীরণ করিয়! তাহার! অগ্রসর হইবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন আবার গবর্ণমেণ্টের নৃতনবাবস্থা হইল । 
নূতন প্রদেশে নৃতন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়! এখন মুসলমানকে 
অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদের এতাদনের সমবেত চেষ্টা এক 
সুহ্র্থে চুরমার হইল । মুসলমানগণ যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউক 
ও সংখ্যায় যতই হউক, উচ্চশিক্ষালাভ না করিলে তাহাদের কিছুতেই 
উন্নতি হুইবে না । সেইজন্য মুসলমানের শিক্ষার উন্নতি যেস্ানে 
হইবে, সেই স্থানের সহিত মুনলমানের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্থাপিত হওয়া 
উচিত। কিন্তু বহুদিনের ও বহুলোকের অসীম চেষ্টায় যে কলিকাতা 
মহানগরী উচ্চ শিক্ষার প্রধান কেন্দরস্থান হইয়াছে, বঙ্গবিভাগে সেই 
কলিকাতার সহিত অধিকাংশ মুসলমানের সংশ্রবচ্ছেদ হস ৃ হার 
টরপরানের সামানা ক্ষতি ছয় নাই ।” . 
' . তাই এই আন্দোলনে বগুড়ার নবাব শ্রীযুক্ত আবাস সোভান 
্টৌ রী মাহে, টাঙ্গাইলের.জমিধার শক্ত আবদুল, হালেম গল বা, 
ব্যারিষ্টার 'মিং এ, রম্থল, চট্টগ্রামের. জমিদার জ্রীহু আবছুল কুদস 
“চৌধুরী, ও শ্রীযুক্ধ দিদ্দিক আহাম্মদ চৌধুরী, খা বাহার: ব্দরুদ্দিন 
হায়মাক ঝাক্ষপবেড়িয়ার মৌঙ্গবী শামদ্ উল হুদ! এম এ+ ৰি এল, 



ঝঙের আঅজচ্ছেদ। রা ৯৫ 

রা জমিদার মৌনবী আনারউদীন খ? চৌধুরি ও চৌধুরি ্ 
মহন্মঘ আলিমজ্জমান বি এ, সীতাকুণ্ড মাপ্রাসার স্থাপিত শ্রীযুক্ত 
মওলানা ওবারদল হুক, মৌলবী মনিরজ্জমা, মৌলবী কাছিম আলি, 
ময়মনসিংহের মৌলবী হামিদ উদ্দীন মহম্মদ? হবিগঞ্জের জমিদার 
শ্রীযুক্ত গোলাম মওলা! চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি বহুমংখ্যক দেশমান্য 
যুলমান যোগদান করিয় গবর্ণমেন্টের কার্ধ্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন 1 

প্রজার প্রতিবাদ । 

ভারত গবর্ণমেণ্টের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিষয়ক আদেশের অন্যায়্যত| : 
প্রদর্শনের জন্য বঙ্গদেশের নান! স্থানে লভা-নমিতি হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে । গবর্ণমেন্টের প্রথম প্রস্তাব শ্রবথ করিয়াই 
বঙ্গদেশে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হ্য়। গ্রর্কৃতিপুগ্ত নৃনাধিক 
৬ শত বৃহতী সভার অধিবেশন করিয়াছিল; প্রত্যেক পভায় দশ 
হাজার হইতে ৪০ হাজার পর্য্যন্ত লোক সমবেত হইয়াছিল।' শুদ্ধ 
তাহাই নহে, দেশের রাজামহারাজ ও ভ্বমিদারের।-_যাহার1 চিরকাল 
গবর্ণমেন্টের হুকুম শিরোধার্ধয করিয়। ও গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত শুন্যগর্ভ 
উপাধি লাভ কারয়। আপনাদিগকে ক্লৃতাথ মনে করিয়াছেন, তাহারাও 
এবার প্রতিবাদের আন্দোলনে যোগ দিয্নাছেন। উত্তর পূর্ববঙ্গ 
হইতে নাটোর ও দিনাজপুরের মহারাজ1. এবং কাকিনা, দিঘা- 
পাতিয়া ও ডিমলার রাজারা এবং বগুড়ার নবাব বাহাদুর এ আদেশে 
অমস্তোষ প্রকাশ করিয়া বিলাতে ভারতদচিব মহোদয়ের নিকট 
টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ হইতে মহারাজ স্যার 
যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর ও কাশীমবাজারের মহারাজ মপীন্্রচন্ত্র নন্দীও 
তারত-নচিবের নিকট পুর্বোক্ধ প্রকারে তার-যোগে আপনাদিগের ৃ 
অমস্তোষ-বার্তা জাপন করেন। এইরূপে পর্ব ও. পশ্চিম: বন্ধের 
শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, জমীদার হিন্দ মুনলমান গ্রন্ ্রন্থতি | 
যাবতীয় অধিবাসী একযোগে বন্গবিভ্বাগ প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়া- 
ছেন।. ব্যার, ককদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাং রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত 

যোছন ঘোষক, ছু আানমৃঘোহন ৰস (হরেজনা বন্যোপাঁধ্যাঃ ্রদ্থতি 

পার কথাও বাকের: যোগ্য ঝুলিয়া ামপুষের! বিবেচনা! 



ও | দশেক কথা৷ 

করেন নাই ।ভারতপাবরবমেন্ট তাহাদিগের রেসছোধিউপনে ব্যবচ্ছেদের 
আন্দোলনকে শৃন্-গর্ভ বা কৃত্রিম বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহনী হল 
এনাই। তথাপি তাহারা আট.কোটা গরজার কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

তাহাদের প্রথম উপেক্ষ। প্রকাশের পরও আবার পরনততিগুজ 

| ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্খ, জমীদার প্রঞ্জা সকলে মিলিয়! রাঁজার চরণে 
অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছেন,_-*্প্রভো। ! আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন 
করিও ন1।” | 
০. গত ১৯০৪ সালের ৭ই আগগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে ঘে বিরাট 
.মভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রার ২০ হাজার বক্ষবাসী ও ৪ 
হাজার কলেজের ছাত্র উপস্িত হুইয়। সরকারি প্রস্তাবে আপাতত 
করিরাছিলেন। এট মতার অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত ইহাও স্থির. হয় 
যে, বঙ্গের অলচ্ছেদ্ের প্রস্তাব পরিত্যন্ত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবানী 
কোনও বিল!তী জিনিস ব্যবহার করিবেন না এই প্রস্তাব কার্যে 
পরিণত করিবার জনা অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

তথাপি গবর্ণমেন্ট সঙ্কল্লচাত হইলেন না। তাহারা ১লা সেপেম্বর 
ঘোষণা করিলেন, ১৯০৫ সালের: ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ কার্ধ্য 

সম্পন্ন হইবে! আসাম প্রদেশের চীফ কমিশনার মিঃ ফুল:র নূতন 
প্রদেশের ছোট লাট হইবেন । এই ঘোষণান্ুসারে যথা সময়ে ব্ষজননী 

দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন ! 

আমাদের কর্তব্য |. 

| এখন আমাদের কর্তব্য কি? লর্ড কর্জনের ব্যবহারে বাঙ্গালীর 

মোহ 'নিদ্রা ভঙ্গ হ্টলাছে।. পরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, পর- 

| মুখাপেক্ষী হইয়। থাকিলে, নিজের কর্তব্যে অবহেলা করিয়া মোহে 
'আসচ্ছন হইয়া পড়িয়! থাকিলে, আর আমাদের চলিবে না। আত্ম- 
[উক্তির উপর নির্ভর করিয়া! আমাদিগকে কঠোর কর্তৃব্য পথে অগ্রসর 
সত হুইবে। নচেৎ আমান্িগের ঘোর অধঃপতন ও' সর্বনাশ 
বনিবাধ্য।. আমরা.যে উপার অবলম্বন করিতে অগ্রলর হইয়াছি, 
তাহাই আমাদিগের এখন একমাত্র, অগথসরণীক্। বিল্যাতী বস্াদি 
শরিহার-পুরব্ক আমাদিগের অভিযোগে ইংল্ডের জন-নাধারণকে, 
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বিজ খবাযসারীিকে কর্ণ পাত করিতে বাঁধা করিতে ডইযে। ্ 
ইহাই আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য। আমাদের ছোটপাট ও 
বড়লাট বাহাদুর মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গ- 'বিভাগ সংক্রান্ত দ্বোষগাপত্র 

প্রচারিত হইলেই এই কৃত্রিম আন্দোলনের নিবৃত্তি হটবে।: এই. 
বিশ্বাসেই তাহার! এরপ ক্ষিপ্রতার সহিত বঙ্ষবিভাগবিষন্ধক ঘোষণা 
পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদিগের ধারণ! যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, 
তাহ! তাহার! এক্ষণে বুঝতে পারিক্জাছেন বলির! আমাদিগের বিশ্বান। 

লর্ড কর্জন ও স্যার এগুরু ফ্রেঞ্জার যে ঘোষণা-পত্রকে স্বদেশী বা 
ব্যবহারবিষয়ক আন্দোলনের নিবৃত্ত-কারক বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন, : 

সেই ঘোষণা-পত্রই বঙ্গদেশে নূতন আন্দোলনের কুচনা করিয়াছে । 
আমর] লর্ড কর্জনের এই ঘোষণ! প্রচারের দিবসকে আমাদের জাতীয় 
ইন্ডিছালের একটা স্মরণীয় দিবস বলিয়া মনে করি। 81, কোটা 
বাজাহী! ী প্রাণ-পণে একত্র থাকিতে চেষ্টা করিতেছে,আর সাত্রাজা-মদমত 
রাজপুরুষের! তাহাদিগকে রাজকীয় বজ্র দণ্ডের আঘাতে বিভজ্ করি- 

তেছেন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে এ ঘটনা যে অভূতপূর্ব, তাহাতে সন্দেহ 
নাই! লর্” কর্জনের প্রতিজ্ঞ বঙ্গদেশের বিচ্ছেদ সাধন ; আমাদের 
চেষ্টা বাঙ্গালীজাতির একা-সংরক্ষণ। লর্ড কর্জন রাজশহ্দরি বলে স্থীর 
প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছেন, আর. আমরাও ৪1 কোটা বঙ্গণত্তান 

লর্ড কর্জনের শেলাঘাত বক্ষে ধারণ করিয় সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের 

জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ নিবারণে ক্ুতসংকল্প হইয়াছি। গত ১লা 
নবেদ্বর সমগ্রবঙ্গে প্রজার.পক্ষ হইতে এই ঘোষণ প্রচারিত হইয়াছে 

যেহেতু সমগ্র-বঙ্গবাসীর সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ: 
বগদেশকে দ্বিখণ্ড করাই স্থির করিলেন, সৈই' জন্য আমরা: 
বাঙ্গালার অধিবাসিগণ এই বিভাগ-নীতির, অশুভ. ফল দুর, 
করিবার. “জন্য সমগ্র. জাঁতির অস্তিত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশো 

দর একাগ্র সম্মিলিত চে! প্রয়োগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলাম: ইহাই অদ্য ঘোষণ করিতেছি । ঈশ্বর আমাদের 
সহায় হউন 7. 

দেখা হাউ, সক কোটী বান্ধালীর বংক
র লিগ হক কিনা? 

১৯ 
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:.-জর্ড কর্ন আজ সাত্রাজ্য গর্কে শ্বীত হইয়া আপনাকে বর্মণ: 
গান মনে করিতেছেন । ভারত সম্থন্ধে অনভিজ্ঞ, .অকর্ণণ্য ভারত" 
ঝঁচিব মিঃ ব্রডরিক লর্ড কর্জনকে সন্তষ্ট করিবার জন্যই কোটী কোটা 
৪৯৬৮ আবেদন, নিবেদন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়। তাহাদগের 
্ষস্থেলে শেলাঘাত করিবার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন সত্য, 
িন্ আমর! তাহাদিগের এই সকল ব্যবহারে অমস্ধষ্ট হইলেও হতাশ 
হই নাই। . আমর! জানি. লর্ড কর্জন হত বড়ই ক্ষমতাশালী পুরুষ 
হুউন, তাহার উপরও কর্ত। আছেন। ভারত-দচিব ও তাহার পৃষ্ঠপোষক 

মন্ত্রিমমাঙজ আপনাদিগকে ..বতই শক্কিশালী বলিয়া বিবেচনা করুন, 
তরাহাদিগের অবস্থা আমাদিগের অবিদিত নহে। বিলাতের জন- 
জাজ ইহাদিগের বিরুদ্ধবাদী হওয়ায় ই'হার। নিমেষ মধো যে কোথায় 
উড়িয়া গিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। ইহারা বিলাতী জন- 
সাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছেন । ফলে এই সান্রাজ্যবাদী ধূমকেতু- 
কুলের অন্ত হইয়াছে । এখন সাম্রাজ্য-বাদের বিরোধী ওদারনীতিক 
অল ইংলগ্ডের রাজনীতিচক্র পরিচালন করিতেছেন । আমরা স্থাণুর 
স্তায় অচল অটল থাকিলে. ধৈর্্যচ্ত হইয়া কাপুরুষের স্তায় কর্তব্য 
পথ পরিত্যাগ না করিলে, বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হইবে । 

ফল কথা, রাজবংশের স্াায় রাজপুরুষগণেরও উত্থান ও পতন 
আমর! চিরকালই দেখিয়৷ আসিয়াছি, আরও কত দেখিব।' রাজোর 
সহিত রাজপুরষগণের সম্বন্ধ যেরূপ ক্ষণিক, দেশের সহিত দেশ-বাসীর 
সম্বন্ধ সেরূপ ক্ষণিক নছে।' স্ৃতরাং আমাদিগের সঃকল্পের দৃঢ়তা 
থাকিলে, আমর! কায়মনোবাক্যে ও স্তায়িভাবে চেষ্টা করিতে পারিলে 

র্লাজপুকযদিগের ক্গণিক উদ্যম কতক্ষণ অস্ু& থাকিবে? পক্ষান্তরে 
আমর] ইহা জানি-.যে, ইংরাজ এনেশের রাজা হইলেও রাজোর 
্সপেক্ষা বাণিজ্যের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি মমধিক। ভারতের শাসন- 
তের পরিচালন! করিয়! তীছার! যেরূপ লাভবান্ হুইয়! থাকেন, 
রেলের বাণিজো তাহাদিগের তদপেক্ষা! বহুগুণে অধিক লাভ, হটয়। 
খাকে। এদেশে ইংরাজ স্বীর রাজ-শক্তির সঙ্কোচ .ননদর্শন করিলে 
ব্বতটা নিও না. হন). বাণিঙ্দের' সক্কোচে তীহাদিথের তদপেক্ষা 
আধিকতর়, আতঙ্কের: সঞ্চার সুইয়াারে। প্রত প্রস্তাবে ভারতীয় 
বাণিভোরজনাই বিলাতের ব্খাকের নিকট ভারতীয় সামাজ্যের এত 
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আদর.। এক ভারতের বাণিজ্য ইংলগীয় অন্তান্ত নকল, স্বাদের 
রর অপেক্ষা অধ্রিক | সে বাণিজ্যের যদি কোনরূপে ক্ষতি সাধিত 

ধ্বাজের ব্যবসায় ঘদ্ধি ভারতে সন্কোচ-লাভ করে, তাহ] হইলে 
নি নিশ্চিত বিচলিত হইয়া তীহাদের বাণিজ্য-পথের কণ্টক দুর 
করিবার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করিবেন, সন্দেহ নাই । তখন, শত 

শত লর্ড কর্জজনের ও সহত্র সহশ্র ব্রডরিকের কার্ধ্য মুহূর্ত মধ্যে লয়. 
প্রাপ্ত হইবে। ইংলগীন় জন-সমাজ তাহাদিগের গ্রাহকস্থানীয় ভারতীয় : 
প্রজার সন্তোষ-দাধনে, তাহাদিগের অভিযোগের 0 নিশ্চিত 
মনোনিবেশ করিতে বাধা হইবেন। 

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমর! বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতীকার- 
স্বরূপ বিলাতী পণ্যের থাসাধা পরিবজ্জন করিৰার সংকল্প করিয়াছি ॥ 

আমাদিগের বিশ্বাস, এ সংকল্প যদি আমরা অটল রাখিতে পারি, ভাহা 
হইলে আমাদের বাসন! নিশ্চিত পূর্ণ হইবে, “কাটা মুণ্ড কথ। কাহবে, 
কাটা। বাঙ্গালা জোড়! লাগিবে।” ইতোমধ্যেই আমরা যতটুকু দৃঢ়তা 
দেখাইয়াছি, তাহাতেই বিলাতী বণিকমমাজের চমক্ ভাঙ্সিবার 
উপক্রম হইয়াছে । বদি আমরা এই নংকল্প অটল রাখিতে পারি, 
প্রাণপণ চেষ্টায় যথানস্তববিলাতী দ্রব্যের পরিহার করিতে সমর্থ হই, 
তাহা হইলে আমাদগের আশ। পূর্ণ হইবে, জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ 
নিশ্চয় নিবারিত হইবে। | 
. এতছুপলক্ষে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত 
গোপালরুম্। গোখলে মহাশয় বিগত অধিবেশনে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার প্রতি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মনোযোগ আবশ্যক। তান 
বলিধাছেন-_-“মমঙ্গল হুইতেও মঙ্গলের উদ্ভব হইয়। থাকে। বঙ্গে যে 
ছর্দিন গিয়াছে এবং যাইতেছে, তাহার একটা শুভ কল ইতোমধ্যেই: 
নয়নগোচর_কইতেছে। এই ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে লোকের মনের “ভাব. 
যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমাদিগের জাতীর উন্নাতক ইন্ডিহাসে 
স্মরণীয় হইবে ।.. ইংরাজ বাজতে এই প্রথষ সর্ধশ্রেণীর ভারতবাসী 
জাতি-ধর্া- নির্বিশেষে এক উদ্দেশে প্রণোদিত হইয়া শ্রকুত্বোগে একটা, - 
সাধারণের আঁহৃতকর, বিষয়ের প্রতিবাদ করিতেছেন * সমগ্র প্রদেশে 
প্রক্কত জাতীয় ভাবের: উদ্দীপন! হইয়াছে-_সকঙ্ে-ব্যক্তিগত স্বাথ, 
বিদ্বেষ বিসংবাদ প্রত্থৃতি (অন্ততঃ কিছুদিনের: জন্যও) বিশ্মৃত 
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র হইয়াছে) রাজপুরুষগণের যথেচ্ছাচানের বিদ্ধ বঙ্যাসী যেরূপ 
নির্ভীক ভাবে ও দত সহকারে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র 
ভারতবাসী বিশ্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। এরূপ আন্দোলনে 

সামান্য একটু বাড়াবাড়ি লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য বিচলিত 
হইবার কোনই কারণ নাই। এই ব্যাপার উপলক্ষে গ্রজাপাধারণ 
যে শক্তি লাভ করিল, তজ্জন্য বঙ্গবানীর নিকট সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞ 
থাকা উচিত। অবশ্য বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দকে এবিষয়ে অসংখ্য বাধ! 
বিদ্ব অতিক্রম করিতে হইবে-_-বরং বাধা বিদ্বের, এই সুত্রপাত 
হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমি জানি যে, এই দায়িত্ব-গ্রহণে তাহাগিগের 
'কেহুই অঙম্মতি প্রকাশ করিবেন ন।, এবং ইহার জন্য যে স্বা্থত্যাগ 
আবশ্যক হুইবে, সকলেই প্রফুল্ল চিত্তে তাহ! করিবেন। অমগ্র 
ভারতবানী বঙ্গীপ্ন নেতৃবৃন্দের পৃ্ঠপোষক-শ্বর্ূপ রহিয়াছেন, এবিষয়ে 
বঙ্গবাসী অন্যান্য প্রদেশের সহানুভূতি প্রাপ্ত হুইবেন। তাহাদিগের 
কোন ছুন্নাম হইলে তাহাতে আমাদিগেরও দুর্নাম আছে। আর 

তাভাদগেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, তীাহাদিগেরই হস্তে এক্ষণে সগ্র 
ভারতের সন্মান ন্যস্ত রহিয়াছে ।” 

বিনিময়ে ক্ষতি । 
সকলেই অবগত আছেন, ১৮৯৩ ত্রীষ্টান্বে রৌপোর মুল হাস পাওয়ায় 

বিনিময়ের হার কমিয়া ১৩ পেন্সে এক টাক! হইয়াছিল। অতঃপর ভারত 
গবরমে্ট দেশীয় রোপা মুত্রার বিনিময় মূলা ১৬ পেন্স স্থির করিয়। দেন। বিনিময়ের 
এই হার নিদিষ্ট করিয়া! দেওয়ায় গবর্ণমেন্টের কিরৎ পরিমাণে অর্থ-স্বচ্ছল্য ঘটিয়াছে 
বটে, কিন্তু ভারতব্াঁন কুবি ও শিল্প-জীবীদ্িগকে বৎসরে ২২ কোটি টাকার ক্ষতি- 

| স্বীকার করিতে হইতেছে) . 

এই অভিনব ব্যরস্থার ভারত গবর্ণমেক্টের বার্ষিক । ৫ কোটি টাকার বায়.লাঘক 
: ছুইয়াছে। হোমচাজ্ছের জন তাহাদিগকে যে-টাক। প্রতি.বৎদর বিাত পাঠাইভে 
ক্ছইত, তাহার পরিমাণ ৫ কোটি টাক] কমিয়া গিয়াছে। কারণ, পূর্ব্রে এদেশ হইতে 
এএক টাক। পাঠাইলে বিশ্ানধী কর্তৃপক্ষ ১৩ পেজের প্রাণি ক্সীকার করিতেন ; নুন 
বাঁরহার পর হইতে ডাহারাএক টাক! পাইর।.১৬গেন্সের প্রান্থি ব্বীকার; ফারিতেছেন। 
এইরপে ক্ধারত, ১ হোম দের হিসাবে না প্রায় ৫ কোটি 
টাকা বর মারি টড |. ১ 
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আনন্যান্ুছব করিতে পাতার । ক্স হোস্চার্জের € টি টটাফা কমাইতে 
গিয়া আমাদিগের ২২ কোটি. টাকায় ঘা পড়িগাছে | পাঠক অবগন্ত আছেন, প্রড়ি 

বখপর এদেশ হইতে প্রায় ১৪* কোটি টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়। খাকে। 
এই পণোর মধো কৃষিজ পণাই অধিক; হথঙবাং বহিবাপিক্ের ক্ষতি- বৃদ্ধির সহিত 
আমাদিগের দেশের কৃষকদিগের শুভাগুতের সন্বদ্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এখন বিনয়ের 
হার ১৬ পেস নিদিষ্ট হওয়ায় তাহাদিগের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, দেখুন. নে 
করুন, পুনের ১৩ পেন্স মুলো বিদেশে আমাদের একট! মাল বিজীত হই 7) এখনও. 
১৩ পেন্স মূল্যেই সেই মাল বিক্রী হইতেছে। কিন্তু তখন ১৩ পেঙ্গের বিনিময়ে 

ভারতীয় কৃষক ১ টাকা পাইত, কিন্ত এখন //* আন মাত্র পাইতেছে। -এইকগে- 
প্রতি টাকায় তিন আমা ক্ষতি হওয়ায় গোধুমাদির রপ্তানিতে আমাদের বক 
সম্প্রদায়ের গড়ে বৎসরে ২২ কোটি টাকা ক্ষতি হইডেছে- 

রৌপের মুল্য-হাসের সহিত.বিনিময়ের হার যেরূপ কমিতেছিল, যদি. সেইরগ 
কমিতে দেওয়। হইত, তাহ হইলে হয় ত এত দিনে টাকার দর ১১ পেক্গ দাড়াইত। 

তা হইলে আমরা ১৩ পেল্সের জিনিষ দিয়] গ্রায় উনিশ আন। পাইঙাম। পক্ষান্তরে 
১৩ পেন্স মুল্যের বিলাতী জিনিষ ১/* আন দিয়া কিনিতে হইত বলিয়া শস্ত। 
দেশীয় মালের কাট তি বাড়ি । রৌগোর মূলা-হাসের সহিত বিনিময়ের হার যতই 
কমিত, নৈদেশিক ভ্রব্যেয় মূলা ততই বাড়িত, দেশীর শিল্পগণ প্রতিধোগিঠ। করিবার 
ততই নুবিধা পাইতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উচ্চহারে বিনিময়ের দর নিদিষ্ট ও স্থায়ী 
করিয়া দেওয়ায় এই সুবিধা হইতে দেশীয় কৃষি ও শিল্পক্গীবীর বঞ্চিত হইয়াছে; 

পরস্ত তাহাদিগের প্রভূ চ ক্ষতি ঘটিরাছে। শুদ্ধ বহির্ধাশিজ্জে।ই তাহাদিগের ২২ কোটি 
টাক লোকলান হইয়াছে। এততিন্ন বিদেশীয় শিল্পের প্রতিধোগিতায় দেপীয় 
শিল্পীদের যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে নির্দেশ করিবে? ফলতঃ 

মুদ্রার এইরপ কৃত্রিম যূল্য-নির্দেশ কোনক্রমেই প্রকৃষ্ট অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। 
রাজপুরু যর] বলেন, মুন্তা-শাসনী ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রার মুগ্য নির্ধারিত করায় 

কৃষিজীবী প্রজার থে ক্ষতির মন্তাবনা। হইয়াছিল, বিদেশের বাজারে ভাঙদের পণোর 
মূলা-বৃদ্ধি হওয়ায় তাহা তিরোহিত হইয়াছে । পরস্ধ তাহারা এক্ষণে পুর্বরবের অপেক্ষা . 
অধিক যুল্য লাত, করিতেছে ; কুতরাং অন্িযোগের কোনও কারণ মাই! আমরা... 
এ যুক্তি নিত্তান্তই অসার বলিয়া মনে করি। কৃমিজী বীদিগের 'ছাগা কমে ষ্দি | 

বিদেশের বাঙ্জারে ক্তাইাদের মালের যুগাবৃদ্ধি হই থাকে, তাহা হইলে ভাইরা 
উবার মম্পূর্ণ কলভোগ করিবার স্থবিধা পাইবে, এরূপ বাবগ। থাকাই উচিত ছিল। 

বিনিময়ের হার ১৬ পেক্গ নিদ্দি্ট সা করিলে এদেশের কৃষদিগের হে জারও লাভ মাধক 

হইত; তাহাতে মন্দেছ নাই। গ্রবর্ণষেন্ট আইন করিয়। তাহাদের লঙ্যাংশের কিয়- .. 
দংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন, এক) কি-'জন্বীকার করাবায়? 
সকল দেশের কূরিজীবাই শশ্বোর মৃগ্য-বৃদ্ধির মুমিধা, পূর্দাতার ভাগ করিতেছে) 
কেবল ভারতীয় কৃষক-নপরকার়ের ভাগ্যেই তাহার সম্পূর্ণ ফলন্োগ .ঘটিতেছে না। 
ইহ! কি পরিতাপের বিষ অহে1- সেইরূপ $৮5ুজোঁর : রৌপাখও দিন প্রজার 



২২ দেশের কথা। 

ৃ নিকট হইতে যোল আন! আদায় করাও কি নীতিনঙ্গত কার্য ? বাজারে নারে 
“সুজা “হান হইয়াছে, অথচ আইনেয়' মাহাস্মো প্রজাপুঞজ তাহার সুফল-ভোগ করিতে 

'গাইতেছে না ইহা কির গ্রজা- -বাৎসল্য, তাহা আমর! বুঝিতে পারি না। 
জর্ড কর্ন বলিয়াছেন ঘে, এই বিনিময়-বিধানের' জন্য গবর্ণমেক্ট লান্তের 

গৌণে দশ কোটি টাক বিলাতে খাটাইবার স্থবিধা পাইতেছেন। ইহাতে রাজকোে 
বার্ষিক ২৯ লক্ষ ৯*. হাজার টাক! আয় বাড়িয়াছে। বড়দাট বাহাছুরের এই 
উক্তিতেও আমর! প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। দেশের লোকের বার্ষিক ২২ 
কোটি টাক। ক্ষতি করিয়া গবর্ণমেন্ট যে টাক পাইয়াছেন, তাহ! বিলাতে সুদে 

আখাটান হইতেছে, অথচ এ দেশের কৃষকের! উচ্চহারে হুদ দিয়াও টাকাধার পায় না, 
এ দৃষ্ভ কি প্রীতিকর? ও 

: শবর্শমেন্ট বিনিময়ের "কৃত্রিম হার নির্দিষ্ট করিয়!। দেশীয় রোপা মুদ্রার মূল্য 
কমাইয়। ভারতীয় পণ্য-উৎপানকারী কৃষি-শিল্পি-সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন 
'করিয়াছেন। এহ অনিষ্টের আংশিক প্রতিবিধান-কল্পলে টাকশাল বন্ধ কর! হইয়াছে । 
ফলে প্রতি বৎসরই প্রয়োজনের অপেক্ষা অল্প সংখ্যক টাকা মুদ্রিত হইতেছে। 
ঝৌগ্য শন্ত। হওয়ার, দেশে টাকা হুলভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজপুরুষেরা 
বিদেশে দেশীর মুদ্রার মূলা হ্রাস করিয়াছেন._-১৩ পেঙ্গের বিনিময়ে এক টাকার 
স্থলে //* গাইবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন, এবং দেশের টাকশাঁল বন্ধ করিয়। ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদিগের নিত্য ব্যবহার্য মুদ্্র। রা ল্য ও দুলভ করিয়া তুজিয়াছেন । বাজারে 

প্রয্োজনমত টাক। ন| থাকায় ব্যবসামীদদিগকে উচ্চ হারে হৃদ দিয় টাকা সংগ্রহ 
করিতে হইতেছে, ষে ন্ববর্ধের বিনিময়ে পূর্বের ২২ টাকা পাওয়। যাইত, সেই স্বর্ণের 
পরিবর্তে এখন ১৫ টাকার ধিক পাওয়া যাইতেছে না। সভারিণ মুদ্রার পূর্বের 
মূল্যের সহিত বর্তমান মূল্যের তূলন! করিলেই পাঠক ইহ। বুঝিতে পারিবেন | . 

কর্তৃপক্ষের অধিলদ্িত কৃত্রিম উপায়ে দেশীয় টাকার বাজারে এরপ দ্বিবিধ বিহ্ব 
ঘটায় ভারতীয় পথ্যোৎগাদ ক-সপ্প্রদায়ের বার্ষিক ২২ কোটী টাকার ক্ষতি হইতেছে। 
পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে কৃরিঞ্াত পণোর মূল্য প্রতি বদর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্ষতির 
বিষয় এ দেশে কৃষক-সমাজের সম্পূর্ণ গোচর হয় নাই । কিন্তু শিল্পি-মমাজ এই ক্ষতির 
পরিণাম বিশেষ ভাবেই জনুস্তব করিতেছে । বলীয় করলার ব্যবসান্ীদিগের কিরূপ 
ক্ষতি হটাতেছে, তাহ।. মাননীয় মিঃ কেবল ১৯০৪ মাঙের বেট, বিচার-কালে 

. ব্যবস্থাপক সভায়, ব্ড়লাট বাহাছুরের সমক্ষে এইপ ব্য করিয়াছেন ।-- 

. 1৪ জার 10. ৪০%। ৪6. 89 078887৮ 03009876 7889068 ৪, ড৩7"7 
; 90210098 838088015.: 08 585:078 008774,50111588 1) 8871881:816. ডা101. 
ছি 66619010798 ৮908 01180. 00, 1 0880 10১818110:01 5517) 01080 
. 86026611615 স1)119:01) 086 চি 0৯১৫ জা 890 নি ৪ 1091008৫911 
, 1610. ৪17008ট 8৮ 0181 0008. ) 

অর্থাৎ বঙ্গের অধিকাংশ করলার নিই হর রর এবকগ পদিনা মাতে নি নাহয় 
শান বন্ধ "হই! গিয়া পক্ষে বিজাতি বাঁ বিদেশী করল/ অতি সন্ত! দে 

: একেবারে আমাঘের, গৃহের সে আদি উপস্থিত হুইতেছে। - কর্তৃপক্ষ যদি মুদ্রার 



বিনিময়ে ক্ষতি। ২৩. 
যুল্য- নির্ধার৭ ব্যাপারে সুক্ষ ন। (করিতেন, তাহা হইলে বৈধেশিক বাবঙায়ীর 

এক সভারিণ মূল্যের কয়লা এ দেশে ২২ টাক যূল্ো বিক্রয় করিতে বাঁধা হই । 
কিন্তু স্বগাতি-বৎসল রাজার অনুগ্রহে তাহার এ কয়লা এক্ষণে ১৫ টাকায় বিকুয় 
করিতেছে । কাজেই দেশীয় করলার খনিওয়ালার! প্রতিযোগিতার হিস 
যাইতেছেন। তাহাদের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইবার অন্যান্য কারগঞ্জ জাছে। 
কিন্ত যদ্দি টাকশাল বদ্ধ না হইত, তাহ! হইলে সভারিণের । স্বর্ণের ) রিনিষক্েে 
এখনকার অপেক্ষা নিশ্চিত অধিক টাকা পাওয়া যাইত । বয় কলা ব্যবনাীরা 
তাহাদের পণ্যের জন্য অধিকতর মূল্য পাইতেন।, 

অন্যান্য ব্যবসীয়েরও ভুর্গতি অল্প হয় নাই। প্রথমতঃ কার্পান বাবসায়ের প্রা 
দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৯৮ সালে বোম্বাইয়ে ৮২টি কাপড়ের কল ছিল। এক্ষণে : 
কমিয়। ৮০্টা হইয়াছে । এ অবে সমগ্র ভারতে ১৮৫টী কাপড়ের কল ছিল ১৯৬৬ 

স্যাল বড়িয়া ১৯৩টা হয়। কিন্তু ১৯০৩ সালে কমি] ১৯২টী হইয়াছে। এতততি 
অনেকগুলি কলের অবস্থা পূর্ববাপেক্ষ। হীন হইয়াছে। কল কারখানা ফরিধার 
দিকে লোকের প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু কলের অবস্থ! পূর্ববাপেক্ষা হীনতর হইয়াছে। 
রাজশত্তি'র প্রতিকুলতায় ব্যবসায় বাণিজ্যে লোকের লাভ কামতেছে, কৃত্রিম মুদ্রার 
জন্য ও টাকশাল বন্ধ হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ, দিন দিন বাড়িতেছে। . নীলের 
অবস্থ/ও এইরূপে শোচনীয় হইরাছে। স্তার এডোয্লার্ড ল বলিতে ছেদ তোমরা 
সলভ পণা উপাদানের চেষ্টা কর, সস্তায় মাল বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে পাগ্িলেই 
তোমার্দিগের লাভ হুইবে।” ব্যবসায়ীরা এ কথ। অপরিজ্ঞাত, মহে।. তাহাদিগকে 
ব্যবসায়ের এই মু তব বুঝাইবার জন্য স্যার এডোর্/ ল মহোদয়ের ন্যায়. ব্যক্তির 
পক্ষে উপদেষ্টার আসন-গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকত। ছিল না। তিনি টাকশালে 
পূর্বের ন্যায় অবাধে টাক তৈয়ার করিবার অনুমতি দান করন, দেশীয় ব্যবসায়- 
সমুহ বিন! আরাসে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে-_দেপীয় ব্যবসায়ীর যেখানে, এখন / 

পাইতেছে, সেখানে ৯ টাক| পাইবে, যেখানে : ১৫ টাকা পাইতেছে। সেখানে 
সহজেই ২২ টাকা পাইবে.। মিঃ জে, এন, টাট। মহাশয় দবেখাইয়াছেন, ১৮৯৫ : 

সালের তুলনায় “ষ্িকের? কারবারে বযবসাীদিগের এক্ষণে: শৃ্তকরা প্রা &৯ টাকা 

ক্ষত্তি হইতেছে: তি ই 8 

কর্তৃপক্ষ বলেন, বিজাতের প্রি খর টপ লাই সুজার 
কৃত্রিম মুল্য অবধারিত: হইপ্সাছে।. এই. কারণে ভাহাদিগের ন্যায়, বিজ মহোদয়. 
গণের আরম প্রত্র্শবে অখনর হওয়। আমাহিগের .শোত| পায় রা). কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করি, বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থ-বিদ্গণ কি হ্থেচ্ছায় ও সহজে এই ব্যবস্থার সমর্থন. 
করিয়াছিলেন? . জর্ড জ্যাঙ্গভাউনের আমলে ভারত গবর্ধয়েদী কি. মুদ্রসমিতির 
সদসাদিকে হ্যাপন. করেন নাই যে, সুষ্র কৃতি খুক্য নির্দেশ না করিলে তারতীয় 

গবর্নমে্টকে ধরেউিলিয়া? বইতে হইবে? এইযপ ক পরর্শনের পর দি সমিতির 
সদসোর) কর্তৃপক্ষের -ব্যব্থায়:অনুমৌগন করিনা খাকেস, ভাহী হইলে সেজন্য আমর! 



ই: : 0... ভূশের কথা। 

াঙাদিগকে দাগ কাত পারি ন।. নিত হাক ও অলীক তই 
এ এই অসীম ক্ষতিকর মুড্রী-শাসনী-ব্যরগ্কার মুগ্তৃত কারণ ।.: | 
ই তর্কের উত্তরে অর্থ সচিষ স্যার এডওয়ার্ড মোম ফজেদ, বানিজ্য 

প্রমার ভারঙ্বর্ে প্রকৃতপক্ষে কিছুযাত্র হাস গায় নাই; বরং বাদারিকে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৮১৫ সালে পাটের ব্যবসায়ের থে অবস্থা ছি). এক্ধে তদথেক্ষা 
বিণ উন্নতি হইয়াছে পূর্বের ১১ হাজার পাটের ভাত দেশে চলিত) এক্ষণে ২০. 
হাজার ভাত চজিতেছে। ১৯০০হইতে ১৭*্২যাল পর্যান্ত তিন বংমরে আমগানি 
অপেক্ষা তারতীর পণ্যের রপ্তানি +২ কোটী, টাক! বাড়িকাছে।. ।. ই কি 
বার জন্য ব্যবদায়ের অবনতি হইন্েছে, একথ। বার্থ নছে।. সি 
. অর্থমচির অছোদয়ের এই উত্তরে আমর সন্ত নছি। এক করত তর 

ৃথিধীর কুদ্জাপি পাটের তেমন চাষ হয় ন1। অথ পাশ্চাতা দেশে মর্বাত্র পাটের জার 
দিন দিন বড়িতেছে | এরূপ অবস্থায় এদেশে পাটের . ব্যরদারের, উন্নতি! অনিধার্ধা 
বলিয়। আমঞ্া মনে বরি। তার গর রগ্ানি বৃদ্ধি কথা |. 'অর্থ-মচিব ভিন বহনে. 
খ২কোটী টাক্ষার অধ্রিক মাল রপ্তানি হইয়াছে দেখিয়া অতান্ত আনন প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিস্তুতিনি যদি একবার অন্যানা পাম্চাতাছেশের বাশিগ্য-বিদ্কারের 
অনুপাতের, বিষয় শ্মরণ করিতেন; তাহা হইলে বোধ হয়, এইরপ আনন্দ পরকালে. . 
উহার স্কেচ বোধ হইত । পাঠক।'এফবার আমেরিকার বাণিগাবৃদ্ধর অনুপাতে 
দৃষ্টিপাত করুম, তাহা, হইলে আমাদের বস্তব্য হাদয়ঙ্ম করিতে পারিবেন 
১৮৯৭ দালে আমেরিকার রপ্ত।নি পণোর মূল্য আমদানি অপেক্ষা ৬৩৯৯১০৯১৭০৪ 
টাকা অধিক ছিল। ১৯** সালে রগ্ানির মুল্য ১১৭০০১৯৯১৯৪ টাক। ও ১৯১ 

২৩, ৭০,১০** টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অস্কের মছিত ভারতীয় বাণিজেোর 
অঙ্কের তুলনা. ক্করাই বাছজ)। (ছিতবাদী ১৯৩ সালের, এপ্রিল হতে উদ্ধৃত ) ). 

১৯০১ সালের আদম-স্থমারি 1 
_ বুটিশ ভারত জন-নংখ্যার তুলনা। 

১৮৯১ সাজের গণনায়, ১৯*১ সালের গণনায় 

আবাদ হালা :19১৩৪৬,৯৬১  ৭১8%৪৪ ৮৬৬. 
আনান, 9 রর €$৭৭,৩৬২ : ্ ৬১,২৬.৩৪৩ 

বেয়ার .. ২৮৯৭৯৯১২888 5৯৬ 
. বোস্বাই ৫ ৯৮৭৩৪ ১০ ১৮৫4৯ ৫৬১, 
রি মধ্যপ্রদশ ৯ দি ৮৪ ২৯৪ নি ্ | ৯৮১৭৬ ৬৪৬ ্ 
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পরিশিষ্ট: ॥. 

বিহার, 'উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, মধ্য প্রদেশ ও. মান্সাজ ফলে পুরু অপেক্ষ! 
হীসোকের সংখা! অহ্িক।  খাস-বাঙ্গাজা, উত্তর ব। আমার, উপদেশ, 
কু বেলুচিদ্থান। পঞ্জাধ, দ্ারীর). রাজপৃততনা। খ কাশ্মীরে স্বারোেকের 
অপেক্ষা পুরুষের সংখাধিকা দৃষ্ট ইয়। কারে পুরুষের সখা সীদাকের 
প চা । ভিন লা পুরুষের ৮ অল্প। 

নাট: জন, সংখা গ্রাম দিষাসী 
বাটন ভারতে এ ২ ১৮৯, $*৭ ২৯, ৪৭ ১৫%৮২85, | 
ভে বুম ২ ২৬৯ ২১৬,, 

্ 8৫) ৭৬ ১৬৮ 

পরি লাধ্যা”, 
৬ ১৬৬ ৯৩৬ রা 

রা রি ্ ; হ২: | 
মানা, পরশে ১78 এ 

| (মুসলমানের সুখ্যা। ৭:১০... ৃ 
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৯৬ মর . দেশের কথা। , 

মগ ভারতে: বিকলাঙ্গ লোকের সংখা!। 
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নত জন্তর আক্রমণে: মৃত! সংখা।। 
(১৮৯ মাল হইতে ১৯০৩ বাজে ্  ), 

| রর "আগে দংশলে .. ছিল গর | আজদণে 
মহা... . ৫২৪ ২ ২৩১৭ 
গে। মহিষাদি গণ্ড ও ৬ ৯২৪: ৯. ৪১৭৫৪ 
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২৮ দেশের কথ।। 

মদের দোকানের সংখা1। 
১৮৪৪।৫ মালে ৮১৫২১ 

১৯১২ সালে. ৮৪৯২৫ 
১৯০২৩ সাষে কারি ৮৬১,৭৪৫ 

শিক্ষা-বিষয়ক তালিক!। 
সমগ্র ভারতে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা । 
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বিদ্যালয়াদির নংখা।। 
(১৯৯৪ সালের ৩১শে মাচ্চ পরাস্ত ) 

স্থানীয় টাদ1 ও মিউনিসিপাল 

মিত্র বাকরদ রাজ্য 

কৃষি-শিক্ষা! বিষয়ক 
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১৮৯২ সালে ১৯০৩ খ্ঃ ৩১শে ার্ট ২৯৪ খৃঃ ৩১শে মার্চ 
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১৯৪৪৯ ৩১ মার্চ পর্যান্ত ২ ৯১৯৪৪ ২২৪৭১১০১০৯০ 
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৩৫ দৌশের কথা। 

' বঙ্গদেশের শিল্পজীবীদিগের অবস্থা-জ্ঞাপক এই তালিকাটি ১৯০১ সালের আদ- 
নুমারির বিবরণী হইতে সংকলিত হইল । বিগত ৫ বৎসরে অবশ্যই এই সকল 
সংখ্যার অল্পাধিক পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়াছে। তথাপি আমাদের দেশের কত 
কন্মক্ষম শিল্পী যে বৈদেশিক শিল্প বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়। পৈতৃক 
বৃত্তি-ত্যাগ-পূর্বক জীবিকার্জনের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছে, তাহা এই 
তালিকায় নেত্রপাত করিলেই হ্ৃদয়ঙ্গম হইবে। বিহার প্রদেশে পৈতৃক ব্যবসায় 

পরিত্যাগকারীর সংখ্য1 বঙ্গদেশ অপেক্ষাও অধিক । এ অঞ্চলে শতকরা ৫ জনের 
অধিক গোয়াল! গো-পালন করে ন।। খাস বাঙ্গালায় মোট সংখ্যার ছুই তৃতীয় অংশ 
গোয়াল। পৈতৃক. বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে । কাজেই গৌোবংশের অবনতি অনিবাধ্য 

হইয়। উঠিক্াছে। বঙ্গে জোলাদিগের অদ্ধাংশমাত্র বস্ত্র-বয়ন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ 
করে; বিহারে শতকরা ৭৫ জন জোলাকে পৈতৃক বৃত্তি ছাড়িতে হইয়াছে। 
চামারের অবস্থ(ও সেইরূপ শোচনীয়। বিহারে শতকর!] ৭ জন মাত্র চামার চম্ম- 
বাবসায়ে নিযুক্ত আছে। অবশিষ্ট সকলকেই হয় চাষ, না হয় কুলি মভ্তুরী করিয়। 
দিনপাত করিতে হয় । বিহারে তাতিরও দুর্দশ। হইয়াছে। 

সমগ্র ভারতে ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৩৪ জন পুরুষ ও ৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৯৪ জন 
রমণী বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা-সংগ্রহ করে। ততিনন ১ লক্ষ ১৫ হাঁজার 
৭৬১ জন পুরুষ ও ২৬ হাজার ৩০৬ জন স্ত্রীলোক আংশিক ভাবে তাত চালাইয়। ও 
আংশিক ভাবে কৃষিকন্ম করিয়া জীবিক1 উপার্জন করে। এই ২৬ লক্ষ ৬৯ হাজার 
২৮ জনের উপাঞ্জিত অর্থে সব্ববশুদ্ধ ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৫১৫ জন পোষিত হুয়। 
ইহাও অবগ্ঠই ১৯০১ সালের হিসাব । বঙ্গে রন্তায় ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই 
শিল্পজীবীদিগের পৈতৃক বৃত্তির উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাই কৃষিক্ষেত্রে জন খাটিয়া 
যাহ।র। দিনপাত করে, তাহাদের সংখা। বাড়িতেছে। ১৮৯১ সালে তাহাদের সংখ্যা 
১৮৬;৭৩২০৩ ছিল, ১৯০১ সালের আদম স্থমারিতে বাঁড়িয়। ৩,৩৫,২২১৬৮২ হইয়াছে । 

ষাহীরা ছুতার মিত্ত্রীর কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা ১১৩,৯৭৯ হইতে কমিয়া 

৮৮,৭৯৭ হইয়াছে । বন্ত্-পরিচ্ছদাঁদি-নিশ্বীণকারীদের সংখ্যা ১১২৬১১১১৪৫২ হইতে 
কমিয়া ১,১২,১৪,১৫৮ হইয়াছে । ফলকথা, সকল জাতিকেই দিন দিন পৈসৃক 
ব্যবদ। ছাড়িয়া অন্নের চেষ্টায় অন্য ব্যবদা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। স্বদেশী 
আন্দোলন স্থায়ী হইলে এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হইবে । 

মামলা মোকদামা। 

ভারতের অধিবাসীদ্দিগের মধো কোন্ প্রদেশে হাজার করা কত লোক মামলা 
মৌকদ্দমায় লিপ্ত থাকে, তাহার তালিক। নিবে প্রদত্ত হইল ।-- 
প্রদেশের নাম দেওয়ানি মোকদামা ফৌজদারি মামলা 
অথও বঙ্গদেশ ৮.৮ ২৪. 
বোম্বাই প্রদেশ ১৩,৪ | ১০৩. 

মারআ্াজ প্রদেশ ৯১ ৩ ৮৬ 

যুক্ত প্রদেশ ১৯.৪ ২৬ 

পঞ্জাব ১২২ ৪৫ 
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ট।কার ও গত ১৯০৪!০৫ সাজে ৩৮ কোটি ৪9০ ভদক্ষ টাকার বৈদেশিক কার্পাস- 
গণের আমদানি হইয়।ছে। 

সরকারি খণ ও জলপর্ত। 
১৯০৫ সালের ৩১শে মাচ্চ তারিখে ভারতীয় সরকারি খণের ্রিমীণ মোট ৩২১ 

কোটি ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার ট।কা, এতভিন্ন দেভি'ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হিমাঝে প্রায় 
২৬ ফে।টি টাক। খণ হ্ইয়াছে। এ তারিখ পধাত্ত জলপুত্তে সোট বায় হষ্টয়াছে, 
৩৯ কেটি ১৬ লক্ষ ২১ ভাঞ্জার টাক! হইয়াছে। 

ভারতে দ্ারিদ্র্য। 

প্রনিদ্ধ পাশ্চাচা চিকিতৎণক স্যার ফ্রেডরিক টিভস, এসিয়। খণ্ড পরিভ্রমণাস্তে 
প116 010 9106 01116 1,811 নামক এক গরম প্রণয়ন করয়াছেন। এ 

গ্রন্থে ভারহ5ব।সীর দারিদ্রা-সম্থন্ধে বাবধ মন্তব] লাপবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই 

একটা এন্বলে উদ্ধত ইইল»_- 
[17017 10909 011 000 01110 20 10107555101) 01 090110655 8110 06121801701, 

্ট & রী ০৪৭৭৩ 09006 0900170 806 016 ৩0101001)06০015 ০1 1. 
ন769 22168020620 -1001000) 0617 0190010 155090097 089 ৪11 ৯৪৩] 
09০০7; 200 (01179 007 1986 00 119০, *. 0176) 20098 
1601016 200 0607555৫৫,1) 

মৃতদেহ-দাহের কথায় তিনি বলেন,_ 
€পু)6 20700701০০৫. 87009010019 £19965 ০6০77005 0৩0৩0৫5 

0099] (06 ৮/6918) 01 60৩ 901৮15106 16190595. [6 1008000) 0091919157 2৪ 



৪8৪ দেশের কথ! । 

5০0 111116৮0090 15 01601) 0১৪৫ 101 06 560 [00017 (086 006 0০00) 15 0917 12709 
00109117060) 8100. ৮৮118 15 11017071700 006 11561 15 07076 চালাও 2), 

“1১০৮0 15 81%2)5 0166093, [11100171015 0009610106005 71001) 1116 10621 
10101611721] 15 0179010 (9 ১৪ ০০০, 80000) 101 07610010170 01119 0680. 

শ্েতাঙ্গ-চরিত্র । 

1010081061712110) 9৪১১ 4১06 00711161255) 076 1169) ৪৮তা) 91101) 01৮1 
1560. 701] 01001710171] 19010101516 15 5080611০৮67 07 080 106010) 870 
(9০ ১/101)7 101১ 00170001170 01061001050 011010019718005 08451850060 006. 
21761110001 011)0560 1১) ৪. 11013580110 ৪. 10155101810, 8০0] 5011015 
5600৫ 81] 0101 01701, 004 09019 00 10) ৪90 ০017 12700, 131118৫6076 
00011072100 77016 77177581151 ০৯) 210 700 7/15]) 19 10706 900] 0900 01901) 
05) 32110100101 1160 1097010১191) 1)111776 070 জনা) ৯001 19 076 0106- 
01911 018 985820, 10061911910 15 08601 815010681) 01. 1956) £1৮11% 
115 0710101. 01115 01) 00117119101] 20100) 1960]15 816 51170916800. 001 
1011 7/]161) 00 011106) 19011010905 9161) 61090 (10010, €)1006 9019017 
0755 2170 00017081) ৮০ 1071৬ 07010 0100000) 1449 8110. 01781] 01016৬65, £ চিট 
[81110 11700717160 00010 ৬10) ০17 51095 ০ 0100107 01050 ৮10০১ 95 00) 710- 
17600107106] 08506)100,119%0৬0া ১8৮০1 00856 (07001051013 108) 
৪9162: 076) 26 ৪100108171015 0৪ 870 1000 0015100 01 00161801015 01 
[070068108 ৮100) 0119 10010012097 0760 009%601000801700700 010 4১1027178) 80 
(16 087১6 2100 1]) 00001017 )0১610 (00 [00 (0119.--1%6 271/21১2০0125 
19, 461-62, টা ৪ 

0006 06 িযা0170 59705 71150607005 0০০1১ 20076 ০0700101 060087), 
7881] 6৮0170515:8100080 000001017100019 700 টি 076 0116৫51680]6 901 
80%611017 10070 10005 01106 10110 0175565, 1051680 01 17011 06 
11101650501 0০ (০৮:০৫ (110 [1৭ 8170 0170 01710 01)16৫৮,% 

ভারতে চিনির কারখান!। 

গত ১৮৯৪ স।লে ভারতে সব্তুদ্ধ ২৬৪টি চিনির করখানা ছিল। ১৯০০ সালে 
উহাদের সংখ্য। ২০৩ হ্ইয়াছিল; ১৯০৩।৪ সালে কমিয়া ২১টি হইয়।ছে। বাঁটের 
চিনির প্রনার বাঁড়য়। দেশের শকরা-ব্বনায়াদিগের কিরাপ ক্ষণে হইয়।ছে, তাহ] 

কি আরও ল্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে? বৈদেশিক শর্করা, হয় গে-শুকরাাদ পশুর 

শোণিত, ন| হয় শশানভূমি হইতে সংগৃহীত অস্থিময় অঙ্গার সহযোগে পরিষ্ৃত হইয়। 
থকে । এই কারণে আজক।ল কোনও নিষ্ঠাবান হন্দু মুসলমান আর বৈদেশিক 
শর্করার ব্যবহার করেন না। বীহারা খাদ'খ।দেোর বিচার করা কুসংক্কার-মুলক 

বায! মনে করেন, ত।হাদিগেরও বৈদেশিক শরকর। ব্যবহাঃ কর! খনুচিত। কারণ, 

উহাতে হ্বদেশীয় শর্কর-ব্যবসায়ীদিগের অনশন-মৃত্যুজনিত পাপ স্পর্শ কয়ে। 



প্রাইজ দিবার যোগ্য গ্রন্থাবলী 

বান্সার রাজকুমার 
( দ্িতীয় স'স্করণ পরিবর্তিত ও গরি1'দ্বত।) 

১৮৫৭ সালের স্রপ্রপিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহ-কালের 

একটি হৃদয়-বিদ্বারক দৃশ্য । 
ঝান্সীর র:ণী,. 'বিদ্রোহিদলের নায়িক1 লক্ষ্মী বাঈয়ের 

রণবঙ্গিণী মুক্তি 

ও 

রাজকুমারর প্রতিকৃতি সহ। 

এই সংস্করণে ঝান্সীর বিগ্লীবের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 

মূল্য আট আন|। মাগুল €১০। 

নব্যভারত |-_লাজ!লার পরম সৌভাগ্য যে, সথার!ম গণেশ দেটক্কর মহাশয় 
ভিন্নদেশীয় লোক হ্ইয়াও বার্সালা ভ।যার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে বদ্ধপরিকর। তাহার 
গবেষণা ও শক্তি অসাধারণ। বাঙ্গাল! ভাষা তাহাদ্বারা অনেক উপকূৃত। এই 
কুদ্র পুস্তকে গবর্ণমেণ্টের যে দুপনেয় কলঙ্ক-কথা বিবৃত হইযাঁছে, তাহ! পাঠ করিলে 
বিস্ময়ে হৃদয় পৃণহয়। বিধাতার বিধ!নে এরপ বাবহারের প্রায়শ্চিত্ত কি নাই? 

আমরা পড়িবাঁর সময় অশ্রসংবরণ করিতে প।রি নাই । আঁশ! করি, পুস্তকখানি 
সন্ৃদয় বণ্ডি'খণের নিকট আদূত হঠবে। 

ভারতী ।-_রাজকুমারের এই ক্লেশ-কাছিনী পড়িতে পড়িতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

পুস্তকখানি ঘট না-বৈচিত্রে ও মন্মম্পশী রস-সঞ্ধারণে বড়ই হৃযগ্রহী ছইয়াছে। 

চ817016 95880721127 58765] [06101510715 107106 15 76111010570 17 075 9610 
01730175711 1166176016, 407 00106) 070181019) 0780 106 ৬11169 080706 91] ত 
06 17661850105, [1৯ 1800 100480010 05 079 0০9০৮670060 85 ৪০০৮৩, 10 
৮/110) 106 1775 07505007911 01109270071 1২80) 07610100806 01080517800 
96111768160 10 1715 01508] 1011016005 51512 006 10515 900. 5070%/9 0781 2900- 
৪0 1০ 1169 01 2 07001607766 211006, 0076 500 01 05 11105071005 
[.2191071 টি) 076 00006), 09০ ৮০ 079 080101005০0 8. জা10101 উর 
[90001101076 076 00018] 01815 006 1080 60 9700150 0৮076 
%/015 0259 01 10079 3০০৮ ৬৪1,076 50006 519155160095 01 1010176 
০6100] 019 চ017006) 1019 [92111005 6308198009) 8100 115 09110 5010 

718 

206" 



০ 5 

(01010. 18701086009 08710706 নি1] 10 6 10110207120107) 210 0586 075 
[610675 8010370107) 0) 1010 71277175001 076. 7১017095116, 0870 
91210781807) 17016270000) 000 116 0111)0 7১07706) 7785 5000 00715108016 
[65০41017270 07181100110 ৭1001001185 01177706010) ৮০110010715 1১00: 9 
10567010050 116015 ০৯6৫060, 701010৭0106. 1১01706. ন701015 11105010085 
[0011)0, 1100 00115 ০১661150117 0601060 ৫1556500065 0০01 
(0 0১০81115110 17566 01 00000101৯10. উ0 77050 77000৩201007 10 589110 
91790906105 ৮111 06150 10100) 70000112010 100 টএএন1 91006 700 200 
81) 0010 105 11097 0001) 0106 00070017001 1010078090 16 205, ৬1] ৩ 
01 £767 7100 09 101610) 27010 ৮0001 10070800 06 1১706 15 57010 
7017101)01.--7891089108 22-1-02. 

সমালোচনী |-_:এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেউস্কর মহাশয় প্রকৃত এরতিহামিকের 
অপক্ষপাতিহা ও নিাঁকতার যে পরিচয় |দয়|ছেন, ভাঠা যে কেবল প্রশংসনীয় 

এমত নহে, ধতিহ'মিকের অনুকরণীয়। এই করুণ-কাহিনী বে বাঙ্গ।লার গৃহে গৃহে 

আদৃত হবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

বন্ধমতী | দেউস্কব মহাশয সহারাষ্দেশ-ব।সী হ্ইয়াও আমাদের মাতৃভাষার 

অর্চনায় দিদ্ধকাম হইয়াছেন, ইহ! তাহার ও আমাদের পক্ষে গৌরবের কথ।। এই 

গৃস্তকগান আয়তনে শুদ্র হহলেও ইঠ'তে হতিহানের জ্ঞতব। কথা অনেক জাছে। 

ইু। পাঠ করিয়া পাঠক উপগ্ঠ।স-পাঠের সামাদ উপভোগ কারবেন। 

বঙ্গধামী ।--রাজ-বুমারের আত্ম-কাহিনী পাঠে গাধ'ণও গ'লগ্কা যায়? 

মহামতি রানাড়ে মলা /,। 

( সচিত্র, পারব্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ) 

861799199--1016 ভা 75 ॥ $৮০1110 1] [70৮ 261711001000 110১৫ 

০0010 90 100)01307050]1107000826 18 0011063061)1101721--,, ড1150678১ 1 
1517 2 2০111101007 010 1055 27 10017810 00016486911076, 09076১00 1116 ০1 
10195011601 01110 5106601) 116) এলো 1] 9৪ ঠা (91130, 70200000% 1007 
06175 0110019010৩ 1২080657076 0106 ৪10 8. 020010010 6খা 91 টাও 207) 
31063 ০011013 07018000010 15 700 (65081110009, 

ভারতী ।_-এইউরূপ একটি অস্থি'মজ্জা।বশিষ্ট স্বাধীনচে্না পুরুষের জীবনী 

আধুনিক সময়ের পক্ষে বড়ই উপষোগী ও উপকারা । বর্তমান সময়ের স্রোতের ভৃণ, 

জলের বুদ্ধ দ, মেরুদণ্হীন নবাদপ্প্রদায়ের মধ্যে এই মহাত্বার জীবনী যত অধিক 
আলোচিত হবে, ততই দেশের মঙ্গল। 

হিতবাদী ।--তীহার (লেখকের) লিপি-(কৌশলে ও বিবিধ আখ্যায়িকাঁর 

অংগ্রহ-গুণে জীবনী খানি স্ুখপাঠা হইয়াছে । এই স্বদেশভন্ত মহাপুরুষের জীবনের 

পুপাকথা যত আক পঠিত ও আঞোচিত হয়, ততই দেশের মঙ্ল। আশ করি, 

বঙ্গবাসী এই সদ্গ্রন্থের আদরে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। 



বাজী রাণ্ড। 
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্তুস্থ 1) 

( মহারাষ্ট্র সাম্রাজোর উৎকৃষ্ট মানচির সহ ) 

যে মহাপুরুষের যত্বে বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবষে আসেতু- 
হিমাচল স্বাধীন হিনুসাআাঞ্জা-গ্রতিষ্ঠার শৃত্রপাত হইয়াছিল, তাহার 
অপুর্ব জীবন-কাহনী এই পুস্তকে অন্তীব চিত্তাকর্ষক-ভাবে প্রাগ্তল 
ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে মহারাষ্্রসাত্রাজা-নীতি ও 
মহারা্ীয়গণের যুদ্ধনীতিসন্বপ্ধে বিশদ ও কৌতুহল প্রদ আলোচন। কর! 
হইয়াছে। বাঙ্গাল! ভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই। ছাপ! ও কাগজ 
'অতি উৎকুষ্ট। মুলা আট আন|। কাপতে বাধাই বার আন! । 

(7005) ত০০1160৮1100056 0 0৩140 01017321]1 15909001018 1086605 
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ভারতী ।-_:ভারতের বিজয়লগ্মী একদিন অন্তগামী মোগল-হথ্যঃকে পরিত্যাগ 

করিয়া যে পূর্ণশশধরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, মেই মহারাষ্ কুলনায়ক বাজীরাওয়ের 

ইহা। একথান ক্ষুদ্র জীবন চ'রত। গ্রন্থকার ইংরাজ এতিহ।পিকগণের চর্ব্িত. চববণ 

করেন নাই । তাহার :ম'লিক গবেবণ। বড়ই প্রশংণনার। তাহার তিনখ|নি গ্রন্থেরই 

ভাষা ম্ুমার্জত। মধুর ও প্রাপ্তল। এই তিনখ|ন (বাজীরাও, ঝান্সীর রাজকুমার 

ও" মহামাত রানাড়ে) পুস্তকই স্কুলের ছাত্র দগকে পুরষ্কার দেওয়র উপযুন্ত। . 

নব্াযভারত ।-_-যে বাঙ্গ।লার :ঘরে ঘরে বগ্ীর অতা।চারকহিনী এক সময়ে 

বিষবৎ প্রতীয়মান হইত, সেই দেশে বাজী রাঁওয়ের ন্যায় ন্ায়ব!ন্ বীরের কাহিনী 

প্রচ115ং হলে বোন্তাবকই প্রভৃতি উপকার হয়। এই কার্ধে। হস্তক্ষেপ করিয় 
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রন্থকার বাঙ।লার বিশেষ উপকার করিলেন । ্রস্থক: র ৷ বহুদিন যাবৎ, এডি! 
তথবনি্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। আমর! রজনীকান্ত গুপ্তকে হারাউয়া গভীর, 
নিমগ্ন; এই সময়ে ্স্থকারের এইরূপ প্র্নাসে বিশেষ পুলকিত। ...... 

শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত সি, আহ, ই, মহোদয় বেব-্বাজ্াল। ৪ 
এই তিনখানি পুন্তক লিখিয়। আপনি প্রকৃতপক্ষে দেশের উপকার সাধ করি 

প্রবাসী .-.দেউস্কর মহাশয়ের এই পুস্তকখ।নি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ? 
গেশওয়ে বাজী রাওয়ের জীবন-ৃত্ান্ত ব্যতীত, তাহার গময়ে ভারতবর্ষে 
কিরাপঃছিল, তাহা ও অবগত হওয়া যায়, ইংকঠঠা্ীতে যছাকে 5351001 0 | 
910121% 9111900 বলে, মহারাষ্ট্র বীরগণই ষে তাহার প্রবর্তক, লখক তাহ। | 

কক্িয়াছেন। ইহা চৌথাই বা চৌথ-পদ্ধতি নামে ছপরিচিত। অনেকের. 
ধারণ! আছে, ারঠাগণ কেবল লুঃপাট করিতেই দক্ষ ছিলেন) দেশোন্্জি 
শ।সন- প্রথার প্রবর্তন বিষয়ে তাহারা মনোধোগী স্িলেন না। যদ্দিও 
জীবনের জঁধকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহেই যাঁপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার 
চরিত পাঠ এই ভ্রান্তি বছ পরিমাণে দুর হইবে। ভারতবর্ষেরস্ঠার্বত্র হিন্দ 

. -স্থ'পনই মরাঠাগণের লক্ষা ছিল। এস্ক।র ঘদেশবাহথজাতি তীতি ধশহ র্ 
। জয়ের কোন দোষ গোপন করেন নাই। দৌযগুণ উওয়ই বর্ণনা করি: 

৬.৭ গ্মনে মূল চিঠিপত্রের সাহায্যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ডাহার জেখ। ঁ 
ক%। আনাবস্থাক' ৃ 

রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাছুর বলেন-_এই খম্থকারের রর 
প্রতীতি হয়, তিনি বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
বাড়াইতেছেন। দেউন্কর মহাশয় যেমন হপণ্ডিত, তেমনই গলেখক। 1. 

' (বাজীরাও ও মহামতি র।নাড়ে) এই উভয় গ্রন্থেই ভিড হি টা 
লিপি-কৌশল গ্ুভৃতি বাবধ গুণের পরিচয় আছে। $ | 

হিতবাদী ।-_হিম্দু জাতি পক্ষে এরূপ গৌরবকর ইতিহাস আ আর নাই; 
রাওয়ের স্বহত্ত-লিধিত চিঠিপত্রাদির অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে পহ 
গৌরবের মহিমায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া থায়। ইংরান্-লেখকেরা বলেন, অওরঙ্গজে, 
পর ভারতে যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, ইং শাজের। তাহ দূরীভূত করিয়| দে। 
শান্তিগ্কাপন করেন। কিন্তু সে অরাজরুত| নিবারণের গৌরব যে বহুল অংশে হি 
গণেরই প্র'পা, বাজী রওয়ের জীবনচরিত পাঠ করিলে তাহা বেশ বৃঝিতে প৷ 
যায়। ২৩শে ফান্তুন,১৩০৮। 

বল্বাসী।--দেউন্বর মহাশয়ের হত্তে মহামনা বাজী রাওয়ের জীবনী থুগিয়া 
ভাল। ভাহার অধ্যবদায্ধ ও অনুদদ্ধিৎসা, বঙ্গভাধার প্রতি প্রীতি ওষ্ডাধার বিশুদ্ধ 
প্রতি দৃষ্টি প্রকৃতই প্রশংদা্। হিন্দুহানে অখণ্ড হিনুরাঁজা সংস্থাগদ ও উস্থিন্ন প্র 

টু ৮১৭ সমাক প্রতিষ্ঠাকল্পে বিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া! সতত 'বিধন্মীর সহি 
| ৯ রহিদ্তেম এবং শৌ্ষ) বীর্ধ্য-চাতুরধযাদির প্রভাবে দক্ষিণে তুঙ্গছদ্রা-ত 

ট্রে যমুনা তীর পরান একটি বিপাল হিন্দু সাষাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গি! 

৮ 
নহি 








